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เห็นของผู้สังเกตการณ์รายบุคคล เจ้าหน้าที่ แหล่งทุน หรือพันธมิตรองค์กรประชาสังคม
ของแอนเฟรล ทั้งสถาบันหรือบุคคลใดที่ปฏิบัติการในนามของสถาบันไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้
ภาพถ่ายที่ไม่ระบุชื่อผู้ถ่ายได้รับการเอื้อเฟื้อจากผู้สังเกตุการณ์ของแอนเฟรล
อนุญาตให้ผลิตซ�้ำได้ โดยมีการระบุแหล่งที่มาจากแอนเฟรล
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กิตติกรรมประกาศ
เมื่อการเลือกตั้งทั่วไปของไทยที่เป็นที่เฝ้ารอมานานได้ถูกจัดขึ้นในที่สุดในวันที่ 24 มีนาคม
2562 แอนเฟรลได้สนับสนุนความพยายามในการหวนคืนสูป่ ระชาธิปไตยของไทยด้วยการน�ำ
คณะผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งจากนานาชาติลงพื้นที่ และด้วยการช่วยเหลือองค์กรประชา
สังคมและสถาบันสิทธิมนุษยชนต่างๆ
แอนเฟรลใคร่ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้มีสิทธิออกเสียงชาวไทยที่ได้ให้ความศรัทธาใน
กระบวนการเลือกตั้งว่าเป็นกลไกที่ถูกต้องเหมาะสมส�ำหรับการเลือกผู้น�ำประเทศ มี
ประชาชนออกมาใช้สทิ ธิลงคะแนนกันเป็นจ�ำนวนมากโดยเฉพาะคนรุน่ หนุม่ สาวซึง่ เป็นทีน่ า่
ชื่นชมยินดี นอกจากนี้ บทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการเลือกตั้งที่เสรีและ
เป็นธรรมด้วยการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งในพื้นที่
ตลอดจนการให้ขอ้ มูลความรูแ้ ก่ผมู้ สี ทิ ธิออกเสียงและการจัดการศึกษาเรือ่ งความเป็นพลเมือง
ก็เป็นเรื่องที่สมควรยกย่องด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ นักวิชาการไทยหลายคนก็เป็นผูผ้ ลักดันประชาธิปไตยอย่างแข็งขัน สือ่ โดยเฉพาะ
สื่อทางเลือกและสื่อต่างประเทศก็พยายามอย่างหนักในการให้ข้อมูลความรู้แก่สาธารณชน
และกล่าวถึงปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม เราขอขอบคุณ
บุคคลเหล่านีท้ ใี่ ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเมือ่ ผูส้ งั เกตการณ์ของเราขอให้แสดงความคิดเห็น
และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเส้นสนกลในต่างๆ ของการเลือกตั้งไทย
วงการทูต สหประชาชาติ และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยก็
ให้ความสนับสนุนต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในไทยรวมถึงให้ความสนับสนุนทางการเงิน
แก่กิจกรรมต่างๆ ในการติดตามการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ แอนเฟรลขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ แห่งประเทศไทย
ที่ได้ให้การรับรององค์กรของเราอย่างเป็นทางการ และให้ความร่วมมือในการจัดการลงพื้น
ที่ของคณะผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งของเรา
เรายังขอขอบคุณองค์กรสมาชิกของแอนเฟรลตลอดจนผู้สังเกตการณ์ที่มุ่งมั่นและมีทักษะ
ของเราทีต่ อ้ งเตรียมการและปฏิบตั ภิ ารกิจในช่วงเวลาทีก่ ระชัน้ มาก การท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง
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ทั้งวันและคืนของบุคคลเหล่านี้พร้อมด้วยข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่างๆ ท�ำให้รายงาน
ภารกิจฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในประเทศที่ได้ช่วย
ท�ำให้ภารกิจครั้งนี้ประสบความส�ำเร็จ
สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริหารทีม่ ากด้วยประสบการณ์ของแอนเฟรลก็ได้ให้แนวทางทีม่ คี า่
ไม่เฉพาะแต่ส�ำหรับภารกิจครั้งนี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเป้าหมายโดยรวมในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในเอเชียในช่วงเวลาทีท่ า้ ทายส�ำหรับผูท้ เี่ ชือ่ ว่าประชาชนควรเป็นผูเ้ ลือกรัฐบาล
ของตนเองได้อย่างเสรีและเป็นธรรม

Chandanie Watawala
ผู้อ�ำนวยการบริหารแอนเฟรล
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เกี่ยวกับองค์กร
เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรีหรือแอนเฟรล (ANFREL) ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
2540 และได้มีบทบาทเป็นที่ประจักษ์ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นน�ำในเอเชียที่ท�ำงาน
ส่งเสริมการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตย งานหลักของแอนเฟรลคือการสังเกตการณ์
การเลือกตัง้ การพัฒนาและฝึกอบรมกลุม่ ประชาสังคมทีท่ ำ� งานเพือ่ การพัฒนาประชาธิปไตย
ในประเทศของตน และท�ำการรณรงค์และด�ำเนินกิจกรรมผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อขจัด
อุปสรรคในการเลือกตั้งและส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาค
นับแต่กอ่ ตัง้ มา แอนเฟรลได้ดำ� เนินภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตัง้ มา 61 ครัง้ ทัว่ เอเชีย โดย
มีผู้สังเกตการณ์จากนานาชาติกว่าหนึ่งพันคนเข้าร่วมภารกิจดังกล่าว ผู้สังเกตการณ์เหล่านี้
มาจากเครือข่ายองค์กรประชาสังคมในเอเชียทีเ่ ป็นสมาชิกของแอนเฟรล เป้าหมายระยะยาว
ของเราคือการสร้างความช�ำนาญเกี่ยวกับการเลือกตั้งและธรรมาภิบาลในภูมิภาค บ่มเพาะ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยทีเ่ ติบโตจากในท้องถิน่ เองมากกว่าทีจ่ ะถูกยัดเยียดจากภายนอก จาก
การมีสว่ นร่วมในการเลือกตัง้ ในหลายประเทศ ผูส้ งั เกตการณ์ของเราได้สร้างภูมคิ วามรูเ้ กีย่ ว
กับการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเลือกตั้ง ซึ่งสามารถน�ำไปใช้สร้างความเข้มแข็งให้
กับกระบวนการการเลือกตั้งในประเทศของตนเองได้
นอกจากการสังเกตการณ์การเลือกตั้งโดยตรงแล้ว แอนเฟรลยังจัดการฝึกอบรมและเสริม
สร้างศักยภาพให้กับภาคประชาสังคม สื่อ และสถาบันอื่นๆ ที่ท�ำงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย การจัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กร
ท้องถิ่นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจการสังเกตการณ์การ
เลือกตัง้ ส่วนใหญ่ของเรามาจนถึงปัจจุบนั แอนเฟรลเชือ่ ว่าการเสริมสร้างศักยภาพให้กบั ฝ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดอันหนึ่งในกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย ด้วยเหตุผลนีแ้ อนเฟรลจึงจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในระดับภูมภิ าคหรือ
ประเทศอยู่เป็นประจ�ำเพื่อพัฒนาทักษะศักยภาพของผู้ท�ำงานผลักดันเรื่องประชาธิปไตย
ประการสุดท้าย แอนเฟรลได้ท�ำงานรณรงค์และผลักดันนโยบายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วย
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการผลิตสื่อเกี่ยวกับการเลือกตั้งและกระบวนการประชาธิป
ไตยอื่นๆ ตลอดจนการล็อบบี้ให้มีการปฏิรูปการเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ ตั้งแต่ปี 2555 แอนเฟรลยังได้จัดเวทีผู้เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งในเอเชีย (Asian
Electoral Stakeholder Forum - AESF) ที่ประกอบด้วยกลุ่มประชาสังคมที่ท�ำงานเกี่ยว
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กับการเลือกตั้งและหน่วยงานจัดการเลือกตั้งจากทั่วเอเชียและภูมิภาคอื่น มาร่วมพูดคุยกัน
เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ปญ
ั หาทีย่ งั เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตัง้
ที่เสรีและเป็นธรรมในเอเชีย ด้วยการร่วมงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งผ่าน
งานรณรงค์ผลักดันนโยบาย และการน�ำผู้สังเกตการณ์จากทั่วทั้งภูมิภาคมาเข้าร่วมภารกิจ
การสังเกตการณ์ของเรา แอนเฟรลมุง่ หวังทีจ่ ะสร้างสภาพบรรยากาศทีเ่ กือ้ หนุนต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยด้วยจิตใจที่สมานฉันท์กันทั่วทั้งภูมิภาค
งานหลักสามส่วนของแอนเฟรล (การสังเกตการณ์การเลือกตัง้ การเสริมสร้างศักยภาพ และ
การผลักดันนโยบาย) ส่งเสริมและเกือ้ หนุนซึง่ กันและกันเพือ่ ขับเคลือ่ นภารกิจของเราในการ
พัฒนาคุณภาพของการเลือกตั้งทั่วทั้งเอเชีย
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เกี่ยวกับคณะผู้สังเกตการณ์

คณะผูส้ งั เกตการณ์การเลือกตัง้ นานาชาติ (International Election Observation Mission
หรือต่อไปนี้เรียกคณะผู้สังเกตการณ์ฯ) ของแอนเฟรลในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 ของ
ประเทศไทย มีผู้สังเกตการณ์รวมทั้งสิ้น 34 คนโดยประกอบด้วยนักวิเคราะห์การเลือกตั้ง
(electoral analysts - EAs) 2 คนที่มาปฏิบัติงานเป็นเวลา 45 วัน คณะผู้สังเกตการณ์คณะ
แรกจ�ำนวน 8 คนที่มาท�ำหน้าที่เป็นเวลา 14 วัน และคณะที่สองจ�ำนวน 24 คนปฏิบัติหน้าที่
เป็นเวลา 10 วัน
คณะผู้สังเกตการณ์ฯ ได้ท�ำการสังเกตการณ์ด้วยการติดตามการหาเสียง การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
กฎหมายและการเลือกตั้ง และการสุ่มเยือนคูหาเลือกตั้ง ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลได้ไป
สังเกตการณ์หน่วยเลือกตั้ง 27 แห่งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า (17 มีนาคม) 492 แห่งใน 30
จังหวัดทั่วประเทศในวันเลือกตั้ง (24 มีนาคม) และ 12 แห่งในเขตการเลือกตั้งที่ 8 ของ
จังหวัดเชียงใหม่ส�ำหรับการเลือกตั้งใหม่ (26 พฤษภาคม)
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รายงานภารกิจฉบับสมบูรณ์นมี้ งุ่ หมายทีจ่ ะครอบคลุมทุกแง่มมุ ของกระบวนการเลือกตัง้ รวม
ถึงการเตรียมการก่อนการเลือกตั้ง การเลือกตั้งล่วงหน้า การจัดการในวันเลือกตั้ง ไปจนถึง
การด�ำเนินการช่วงหลังเลือกตัง้ นอกจากการประเมินอย่างเป็นอิสระของแอนเฟรลเกีย่ วกับ
การจัดการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 ของไทยแล้ว รายงานยังมีข้อเสนอแนะส�ำหรับให้หน่วย
งานจัดการเลือกตั้งของไทยและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา และหวังว่าจะได้นำ� ไป
ด�ำเนินการเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั กระบวนการเลือกตัง้ และส่งเสริมกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยของไทยให้ก้าวหน้าต่อไป
การรายงานการสังเกตการณ์ของแอนเฟรลยึดมาตรฐานและหลักการของการเลือกตั้งที่เสรี
และเป็นธรรมตามทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (พ.ศ. 2491) กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (พ.ศ. 2509) ปฏิญญาว่าด้วยหลักการ
และหลักปฏิบัติส�ำหรับการสังเกตการณ์การเลือกตั้งระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2548) ปฏิญญา
กรุงเทพฯ เพื่อการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม (พ.ศ. 2555) ตัวชี้วัดดิลี่เรื่องการเลือกตั้งที่
เป็นประชาธิปไตย (พ.ศ. 2558) ค�ำมั่นแห่งบาหลีว่าด้วยความโปร่งใสในการเลือกตั้ง (พ.ศ.
2559) ค�ำปฏิญญาณแห่งโคลอมโบว่าด้วยการส่งเสริมและปกป้องประชาธิปไตย (พ.ศ. 2561)
และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แอนเฟรลเป็ น ผู ้ ล งนามรั บ รองปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยหลั ก การและหลั ก ปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ การ
สังเกตการณ์การเลือกตัง้ ระหว่างประเทศเพียงรายเดียวทีไ่ ด้รบั การอนุญาตให้มาสังเกตการณ์
การเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 ของไทยครั้งนี้
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บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
หากจะบอกว่าการเลือกตั้งทั่วไปของไทยที่มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นสิ่งที่เฝ้ารอ
คอยกันมานานนัน้ ก็คงจะเป็นการประเมินทีต่ ำ�่ เกินไป หลังช่วงเวลาห้าปีภายใต้การปกครอง
ของทหารที่ไร้ซึ่งการคานอ�ำนาจและการเลือกตั้งที่ถูกเลื่อนมาโดยตลอด ในที่สุดประชาชน
ชาวไทยก็จะได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็นของตนในห้วงเวลาทีค่ วรจะเป็นความปิตยิ นิ ดีรว่ ม
กัน
ขณะทีแ่ อนเฟรลยินดีตอ้ นรับการกลับสูก่ ระบวนการประชาธิปไตยอันมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่
แต่ก็ได้แสดงข้อกังวลมาโดยตลอดเกี่ยวกับสภาพการณ์ของการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ การ
เลือกตั้งปี 2562 ของไทยยังขาดองค์ประกอบส�ำคัญที่สุดที่จะท�ำให้การเลือกตั้งเป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ทางการไทยได้ทำ� ตามสัญญาทีจ่ ะจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ในท้ายทีส่ ดุ
แต่ก็ล้มเหลวในการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่ดีอันเป็นหัวใจส�ำคัญของกระบวนการ
เลือกตัง้ ทีเ่ สรีและเป็นธรรม การเลือกตัง้ เป็นกลไกทีไ่ ม่สามารถถูกประเมินโดยแยกจากอย่าง
อืน่ ได้ และต้องถูกพิจารณาอยูใ่ นบริบทของสภาพแวดล้อมทีป่ ระกอบด้วยสภาพเงือ่ นไขทาง
สังคม-การเมืองตลอดจนสถานะของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่การรัฐประหารในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2557 รัฐบาลทหารและพันธมิตรพลเรือนได้
เข้ามากุมอ�ำนาจในการบริหารประเทศอย่างกระชับแน่น จึงไม่น่าแปลกใจที่ระบอบอ�ำนาจ
ใหม่จะถูกออกแบบมาให้เอือ้ ประโยชน์ตอ่ พวกเขาเองมากทีส่ ดุ ทุกขัน้ ตอนของกระบวนการ
เลือกตั้งตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการประกาศผลและหลังจากนั้นถูกก�ำหนดมาเพื่อให้ได้ผลการ
เลือกตัง้ ทีจ่ ะไม่ไปสัน่ คลอนฝ่ายผูก้ มุ อ�ำนาจมากเกินไป กรอบกฎหมายส�ำหรับการเลือกตัง้ ที่
วางอยู่บนฐานที่ก�ำหนดในรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560 อันอื้อฉาวนั้นเป็นกรอบที่มีลักษณะ
จ�ำกัดเข้มงวดมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ยกตัวอย่างเช่น การจ�ำกัดบทบาทผู้แทนของ
ประชาชน ท�ำให้ไม่ได้รฐั บาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ อย่างเป็นประชาธิปไตย และน�ำไปสูร่ ะบอบ
ประชาธิปไตยแบบชีน้ ำ� ไม่เหมือนใครทีใ่ ห้วฒ
ุ สิ ภาทีม่ าจากการแต่งตัง้ มีสว่ นในการเลือกนายก
รัฐมนตรี เป็นการขัดต่อความเข้าใจของคนทั่วไปถึงความหมายของประชาธิปไตยแบบมี
รัฐสภา
แต่ถึงจะมีข้อบกพร่องต่างๆ เหล่านี้และมีกรอบเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นเกินไปก็ตาม การหา
เสียงเลือกตั้งก็ด�ำเนินไปอย่างคึกคักเกินกว่าที่นักสังเกตการณ์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ โดยมี
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พรรคการเมืองลงสนามเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำการรณรงค์หาเสียงเป็นครัง้ แรกในรอบห้าปี และ
ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงผู้มีสิทธิออกเสียง การเลือกตั้งครั้งนี้ท�ำให้ประชาชนมีโอกาสได้
แสดงออกหลังจากทีไ่ ม่สามารถท�ำได้มาเป็นเวลานาน และการหาเสียงส่วนใหญ่กเ็ ป็นไปอย่าง
สงบโดยไม่มีรายงานเหตุการณ์รุนแรงที่ส�ำคัญ ถึงจะมีการใช้ค�ำด่าหยาบคายและการปล่อย
ข่าวลือเพื่อสร้างความหวาดกลัวอยู่บ้างก็ตาม แอนเฟรลได้รวบรวมรายงานเกี่ยวกับการซื้อ
เสียงจากทั่วประเทศ ถึงจะเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ให้ชัดได้ว่าผู้ออกเสียงถูกชี้น�ำด้วยการ
กระท�ำเช่นนัน้ จริงๆ หรือไม่กต็ าม ที่น่าตระหนกยิ่งกว่าคือการแจกจ่ายเงินจ�ำนวนมากในวัน
สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งผ่านทางโครงการสวัสดิการสังคมของรัฐบาลซึ่งหลายฝ่ายมองว่า
เป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐโดยมิชอบ
การเลือกตัง้ ทีแ่ ท้จริงควรต้องสร้างพืน้ ทีใ่ ห้ทกุ ฝ่ายได้กระท�ำการอย่างเสรีในเวทีการเมือง แต่
การเลือกตัง้ ครัง้ นีไ้ ม่ได้เป็นเช่นนัน้ แอนเฟรลเห็นภาคประชาสังคมและสือ่ ทีถ่ กู ท�ำให้ออ่ นแอ
ลีบฝ่อไปด้วยระยะเวลาหลายปีของการห้ามท�ำกิจกรรมทางการเมืองและตกอยู่ภายใต้การ
ข่มขู่คุกคาม การใช้กระบวนการทางกฎหมายอย่างฉ้อฉลเพื่อปราบความเห็นต่าง และการ
คุกคามอื่นๆ ต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสมาคมรวมตัว ถึงกระนั้นก็ตาม
ภาคประชาสังคมและสือ่ ก็มสี ว่ นร่วมอย่างสุดก�ำลังความสามารถ ให้ชอ่ งทางชีแ้ นะและข้อมูล
ข่าวสารทีจ่ ำ� เป็นต่อประชาชนในการเข้าร่วมกระบวนการเลือกตัง้ อย่างมีความหมาย อันเป็น
ความพยายามที่มักถูกมองข้ามไปในการเลือกตั้งที่มีสีสันครั้งนี้ ในกาลข้างหน้า รัฐบาลควร
ปล่อยให้ภาคประชาสังคมและสื่อได้เติบโตด้วยการจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่คณะผู้จัด
ท�ำรายงานฉบับนี้ระบุและด�ำเนินมาตรการให้ความคุ้มครองการแสดงความเห็นต่างและส่ง
เสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
คณะผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งได้พบการให้ความสนับสนุนต่อการกลับมาของการเลือกตั้ง
จากประชาชนอย่างคึกคักเข้มแข็ง การที่มีรายงานว่าผู้มีสิทธิออกเสียงพากันออกมาใช้สิทธิ
เป็นจ�ำนวนถึงร้อยละ 74.69 นั้นคือการชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเชื่อในการเลือกตั้งของ
ประชาชนและสามารถมองได้วา่ เป็นการปฏิเสธการใช้กำ� ลังยึดอ�ำนาจรัฐบาล เราหวังว่าความ
ต้องการของผูอ้ อกเสียงจะถูกท�ำให้เป็นจริงด้วยการปรับปรุงกระบวนการทางการเมืองให้เปิด
กว้างมากขึ้น เข้าถึงได้มากขึ้นและโปร่งใสมากขึ้น การจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงที่
มีคุณภาพสูง การส่งเสริมการใช้เครื่องมือที่เป็นมิตรต่อผู้พิการ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูล
อย่างกว้างขวางมากขึน้ และการให้ความรูแ้ ก่ผมู้ สี ทิ ธิออกเสียงจะสามารถช่วยรักษาความตืน่
ตัวมีส่วนร่วมในระดับนี้ไว้ได้และช่วยแก้ปัญหาบัตรเสียที่มีสูงเกินไปถึงร้อยละ 5.6
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แอนเฟรลมองเห็นความพยายามของคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ทีจ่ ะจัดการเลือกตัง้
ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี เจ้าหน้าที่อ�ำนวยการเลือกตั้งเผชิญปัญหาท้าทายต่างๆ ในกระบวนการ
ลงคะแนนเสียงทีซ่ บั ซ้อนและต้องอาศัยความใส่ใจอย่างมาก ผูส้ งั เกตการณ์มองเห็นความมุง่
มัน่ ของพวกเขาทีจ่ ะจัดการเลือกตัง้ ให้เป็นไปด้วยความราบรืน่ โดยพยายามดูแลเตรียมความ
พร้อมของเอกสารทัง้ หมด ช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกแก่ผมู้ าออกเสียง และการนับคะแนน
เสียงตามหน่วยต่างๆ ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ ขณะทีแ่ อนเฟรลสังเกตเห็นความแตกต่างเล็กๆ
ในการด�ำเนินตามขัน้ ตอนของกระบวนการลงคะแนน แต่กเ็ ป็นเรือ่ งพืน้ ๆ และสามารถแก้ไข
ได้โดยง่ายด้วยการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าที่ประจ�ำหน่วยเลือกตั้งอย่างละเอียดรอบด้านมาก
ขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจก็มีส่วนอย่างมากที่ท�ำให้การ
เลือกตัง้ เป็นไปโดยสงบเรียบร้อย และไม่ปรากฎมีรายงานถึงความรุนแรงหรือปัน่ ป่วนในระดับ
ส�ำคัญใดๆ จากสื่อหรือผู้สังเกตการณ์
แม้กกต.จะแสดงให้เห็นถึงการจัดการกระบวนการเลือกตั้งที่ดีแต่มันก็ถูกลบล้างไปด้วยการ
จัดการนับผลคะแนนเลือกตั้งที่ย�่ำแย่ ข้อกังวลอันดับหนึ่งของเราคือการที่กกต.ขาดความ
โปร่งใสเนือ่ งจากได้มกี ารห้ามไม่ให้ผสู้ งั เกตการณ์และสือ่ ได้มสี ว่ นรูเ้ ห็นในขัน้ ตอนส�ำคัญนีข้ อง
กระบวนการเลือกตั้ง การกระท�ำเช่นนี้ของกกต.ขัดกับหลักการความโปร่งใสอันเป็นสิ่งที่
จ�ำเป็นต้องมีส�ำหรับการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การประกาศ
ผลการเลือกตัง้ ในเบือ้ งต้นในคืนวันเลือกตัง้ ก็ผดิ พลาดอย่างมากซึง่ ท�ำให้ประชาชนเกิดความ
สับสนและความไม่เชือ่ ถือต่อตัวเลขทีก่ กต.แถลง ด้วยเหตุนี้ ประชาชนจึงสูญเสียความยอมรับ
นับถือในความบริสุทธิ์ของผลการลงคะแนนไปอย่างไม่อาจกู้คืนมาได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถ
หลีกเลีย่ งได้หากกกต.มีความเปิดเผยและโปร่งใสมากกว่านีด้ ว้ ยการเปิดเผยผลการนับคะแนน
ในระดับหน่วยอย่างเป็นทางการ หรือว่าอย่างน้อยก็ให้คำ� อธิบายทีน่ า่ รับฟังส�ำหรับการปกปิด
ดังกล่าว เพื่อความโปร่งใส เราขอให้กกต.ด�ำเนินการเชิงรุกด้วยการเปิดเผยข้อมูลการเลือก
ตัง้ โดยเริม่ จากผลการนับคะแนนในระดับหน่วยเลือกตัง้ ซึง่ จะช่วยลดค�ำครหาว่าไม่เป็นกลาง
และบิดเบือนผลการเลือกตั้งลงไปได้
น่าเสียดายทีก่ ารเลือกตัง้ ครัง้ นีม้ จี ดุ ด่างด�ำด้วยข้อกล่าวหามากมายเกีย่ วกับความไม่เป็นกลาง
ของกกต. อันเป็นองค์กรทีม่ ที มี่ าจากการแต่งตัง้ โดยสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติทคี่ ณะรัฐประหาร
เลือกมากับมือ กฎระเบียบของกกต.ยากต่อการเข้าถึง และการตัดสินใจของกกต.ก็มัก
ปราศจากความพยายามทีจ่ ะท�ำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนและการยอมรับ ซึง่ ท�ำลายความน่า
เชือ่ ถือของกกต.ในสายตาของสาธารณชน ความผิดพลาดทีช่ ดั เจนโจ่งแจ้งมากทีส่ ดุ ของกกต.
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น่าจะเป็นการใช้สูตรการค�ำนวณคะแนนเสียงเพื่อหาจ�ำนวนสส.แบบบัญชีรายชื่อที่ประกาศ
ออกมาหลังการเลือกตัง้ ซึง่ มีความแตกต่างเป็นอย่างมากจากวิธกี ารค�ำนวณทีด่ เู หมือนว่าทุก
พรรคการเมืองเคยเห็นร่วมกันมาก่อนหน้าการเลือกตัง้ การเปลีย่ นวิธคี ำ� นวณหลังมีการเลือก
ตัง้ ไปแล้วหลายสัปดาห์สง่ ผลให้การครองเสียงข้างมากแบบปริม่ น�ำ้ ในสภาผูแ้ ทนราษฎรของ
พรรคการเมืองฝ่ายต่อต้านคสช.มีอันต้องพลิกกลับตาลปัตรไป
นอกจากนีห้ ลายฝ่ายยังได้แสดงความผิดหวังต่อการวินจิ ฉัยข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการเลือกตัง้
ของกกต. ซึ่งดูจะเข้าข้างพรรคตัวแทนของคสช.คือ พรรคพลังประชารัฐ อยู่เสมอ หลังการ
เลือกตัง้ พรรคอนาคตใหม่และนักการเมืองอืน่ ทีต่ อ่ ต้านรัฐบาลทหารตกเป็นเป้าของการฟ้อง
ร้องทางกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเป็นความพยายามที่มุ่งให้พวกเขายอมสยบ แม้ว่าคดี
ส่วนใหญ่จะยังคงอยูใ่ นชัน้ สอบสวน แต่ประวัตผิ ลงานทีผ่ า่ นมาของกระบวนการยุตธิ รรมไทย
ก็ชี้ว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ที่รู้กันอยู่ว่ามีเหตุจูงใจทางการเมืองอาจกลายเป็นภัยคุกคามจริงๆ
ต่อผู้แทนบางส่วนในฝ่ายต่อต้านคสช. ดังนั้น เราขอเรียกร้องให้ทางการไทยด�ำเนินการใน
เรื่องเหล่านี้ด้วยมาตรฐานสูงสุดของความโปร่งใสและความพร้อมรับผิดและตรวจสอบได้
และขอให้ประชาชนมีความตื่นตัวและดูแลว่าทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติภายใต้กฎหมายอย่าง
เท่าเทียมกัน
โดยรวมแล้วข้อผิดพลาดบกพร่องทีก่ ล่าวถึงข้างต้นและมีรายละเอียดอยูใ่ นรายงานฉบับนีท้ ำ�
ให้แอนเฟรลไม่อาจพิจารณาการเลือกตัง้ ปี 2562 ของไทยเป็นอย่างอืน่ ไปได้นอกจากว่าเป็น
เสรีอยูบ่ า้ งแต่ไม่เป็นธรรม น่าเสียดายทีก่ ารฝากความหวังกับกระบวนการเลือกตัง้ มาแต่แรก
ของประชาชนและความกระตือรือล้นของพวกเขาที่พากันออกมาลงคะแนนนั้นไม่ได้ท�ำให้
เกิดผลลัพธ์ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอันเป็นสิ่งจะช่วยท�ำให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง
ในระยะยาวได้ แต่กลับเป็นว่า ผลการเลือกตั้งที่อื้อฉาวและการเจรจาต่อรองต่างๆ ในสภา
ในเวลาต่อมาได้ส่งผลบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการเมืองลงไปอย่างมาก โดยมี
คนไทยเพียงร้อยละ 12.9 เท่านั้นที่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่และรัฐบาลใหม่จะมีความ
ชอบธรรม1 เมือ่ อนาคตทางการเมืองของไทยปรากฏเค้าลางของความไม่แน่นอนหวนกลับมา
อีกครั้ง อันเป็นสภาพจมปลักที่กลายเป็นความชาชินไปแล้วส�ำหรับคนไทย เราจ�ำเป็นต้อง
กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของไทยไม่ได้เป็นกระบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แต่
เป็นโอกาสที่หลุดลอยไปไม่เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวัง
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กฎหมายและการจัดการเลือกตั้ง
กรอบกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

ประวัตศิ าสตร์การเมืองสมัยใหม่ของไทยเป็นเรือ่ งราวของความปัน่ ป่วน การรัฐประหาร และ
การทดลองเป็นประชาธิปไตยที่สุดท้ายก็ไปไม่รอด วนเวียนไปมาอยู่เช่นนี้ ตั้งแต่การสิ้นสุด
ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปี 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ
มากกว่าประเทศใดๆ โดยฉบับหนึ่งมีอายุโดยเฉลี่ยไม่เกิน 5 ปี
หลังจากการรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 ที่โค่นล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้งที่น�ำโดย
พรรคเพื่อไทยและท�ำให้ระบอบประชาธิปไตยหยุดชะงัก ประเทศไทยเผชิญการเปลี่ยน
ระบอบอ�ำนาจครั้งใหญ่โดยเผด็จการทหารประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวแทนรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี 2550 ตามทีศ่ นู ย์ทนายความเพือ่ สิทธิมนุษยชนเรียกว่าเป็น “การสถาปนาสมบูรณาญา
สิทธิใ์ นรัฐธรรมนูญ2” รัฐธรรมนูญชั่วคราวพ.ศ. 2557 มอบอ�ำนาจมหาศาลให้กับคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่คณะรัฐประหารตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารประเทศ
ที่ชัดเจนที่สุดคือ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวมอบอ�ำนาจสมบูรณ์ในทุกด้านทั้งทาง
บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ให้กับคสช. เมื่อใดที่เห็นว่าจ�ำเป็น คสช.สามารถออกค�ำสั่ง
ทีไ่ ม่อาจตัง้ ค�ำถามได้ไม่วา่ ในช่องทางใด อ�ำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเช่นนีอ้ ยูเ่ หนือการตรวจสอบ
ถ่วงดุลใดๆ ทั้งปวงในรัฐบาลไทย
ถึงแม้ว่าค�ำสั่งห้ามการชุมนุมและการท�ำกิจกรรมทางการเมืองที่บังคับใช้มาตั้งแต่หลังการ
รัฐประหารปี 2557 จะถูกยกเลิกไปในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 แล้วก็ตาม แต่ค�ำสั่งคสช.
หลายค�ำสั่งที่ลดทอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การสมาคมและการชุมนุมก็ยังคง
บังคับใช้อยู่ ที่ส�ำคัญที่สุดคือ ประกาศคสช.ฉบับที่ 97/2557 ที่ห้าม “การวิพากษ์วิจารณ์
การปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” และห้ามการน�ำเสนอ “ข่าวสารที่จะเป็น
ภัยต่อความมัน่ คงของชาติ ส่อให้เกิดความสับสน ยัว่ ยุ ปลุกปัน่ ให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้าง
2 Thai Lawyers for Human Rights, “The State of Human Rights in Thailand: Four Years Under the National
Council for Peace and Order”, 22 มิถุนายน 2561, https://www.tlhr2014.com/?wpfb_dl=100
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ให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร” และประกาศคสช.ฉบับที่ 103/2557 ที่สั่งห้ามการ
เผยแพร่ขา่ วสารทีเ่ ป็น “การวิพากษ์วจิ ารณ์การปฏิบตั งิ านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยมีเจตนาไม่สจุ ริตเพือ่ ทาํ ลายความน่าเชือ่ ถือของคณะรักษาความสงบแห่งชาติดว้ ยข้อมูล
อันเป็นเท็จ” เพือ่ ให้ “ปราศจากการบิดเบือน และความเข้าใจผิด อันจะส่งผลกระทบต่อการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม” ซึ่งก่อให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยส�ำหรับสื่อ
พรรคการเมือง และภาคประชาสังคม ที่ต้องปิดปากตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงโทษอาญารุนแรง
นอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายอื่นอีกจ�ำนวนมากที่จ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใน
ประเทศไทย เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาํ ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะ ไปจนถึงมาตราต่างๆ ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ของประมวล
กฎหมายอาญาเป็นบทบัญญัติก�ำหนดความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่อาจถือได้ว่า
รุนแรงทีส่ ดุ ในโลก ในขณะทีม่ าตรา 116 ก�ำหนดโทษส�ำหรับความผิดฐานต่อต้านรัฐบาล และ
มาตรา 326 ถึง 333 ก�ำหนดโทษส�ำหรับความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญา จาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมา อาวุธทางกฎหมายเหล่านี้มักถูกใช้ในการฟ้องร้องด�ำเนินคดีเชิง
ยุทธศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปิดปากผู้คน (ที่เรียกกันว่า strategic lawsuits against
public participation – SLAPP หรือการด�ำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อต่อต้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน3) และประเทศไทยก็ไม่มกี ฎหมายป้องกันการกระท�ำดังกล่าวทีจ่ ะคุม้ ครอง
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมืองจากการใช้กฎหมายเหล่านี้มากลั่นแกล้งประชาชนโดยเจ้า
หน้าที่รัฐหรือเอกชน
การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เริ่มขึ้นในปี 2558 และหลังจากนั้นเก้าเดือน ร่างฉบับแรกก็ถูก
ตีตกไปโดยสภาปฏิรปู แห่งชาติทแี่ ต่งตัง้ มาโดยคณะรัฐประหาร4 แล้วก็มกี ารตัง้ คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่จำ� นวน 21 คนทีป่ ระกอบด้วยนักกฎหมาย นักวิชาการ และนายทหาร
โดยมีประธานคือ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ซึ่งเป็นสมาชิกคสช. กระบวนการร่างด�ำเนินไปโดย
ปราศจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จนกระทั่งร่างรัฐธรรมนูญได้รับการเปิดเผย
และมีการจัดการลงประชามติในเดือนสิงหาคม 25595 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถูก
จ�ำกัดอย่างรุนแรงโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
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3 Kas Chanwanpen, “When freedom of speech is SLAPPED by law enforcement”, The Nation, 4 มีนาคม 2562,
http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30322931
4 BBC, “Thailand’s controversial draft constitution explained”, 6 กันยายน 2558, https://www.bbc.com/news/
world-asia-34149522
5 ANFREL, “Thailand Constitutional Referendum 2016: A brief assessment report”, พฤศจิกายน 2559, https://
anfrel.org/wp-content/uploads/2019/05/Thailand-Referendum-2016-Report-FIN-2.pdf
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2559 ที่ห้ามการวิพากษ์วิจารณ์หรือรณรงค์ต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญ และนักเคลื่อนไหว
ทางการเมืองก็ถกู คุกคามกลัน่ แกล้งในช่วงก่อนจะถึงวันลงประชามติ6 มีประชาชนออกมาลง
ประชามติเพียงร้อยละ 59 และเมือ่ ร่างรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบ ต่อมาก็ได้รบั การแก้ไข
อย่างส�ำคัญโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในมาตราที่เกี่ยวกับพระราชอ�ำนาจ7
ก่อนจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 6 เมษายน 2560
จึงไม่น่าแปลกใจที่รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560 ของไทยที่ร่างโดยปราศจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและผ่านการลงประชามติในบรรยากาศทีห่ า้ มใช้สทิ ธิทางการเมืองขัน้ พืน้ ฐาน
จะไม่เอือ้ ต่ออุดมคติและการปฏิบตั ติ ามวิถที างประชาธิปไตย แม้วา่ มาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญ
จะกล่าวถึง “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย” แต่เนื้อหาบทบัญญัติก็ถดถอยจากฉบับ
ปี 2540 และ 2550 ในแง่ของการรับรองสิทธิของบุคคล8 ยกตัวอย่างเช่น อนุญาตให้มีการ
จ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การชุมนุม และการสมาคม เพื่อ “รักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” หรือ “เพือ่ ป้องกันสุขภาพของประชาชน9” โดย
ไม่ให้ค�ำจ�ำกัดความใดๆ จึงเท่ากับปล่อยให้มีการตีความได้อย่างกว้างขวางและเปิดช่องให้มี
การใช้บทบัญญัติเหล่านี้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
ส่วนสุดท้ายของรัฐธรรมนูญเป็นบทเฉพาะกาล มาตรา 265 ให้คสช.ยังคงอยู่ในอ�ำนาจต่อไป
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม่เข้ารับหน้าที่แทน และคสช.สามารถใช้ “อ�ำนาจ
พิเศษ” ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ได้ ซึ่งหมายความว่าอาวุธ
ทีท่ รงพลังมากทีส่ ดุ ในมือของคสช.จะทอดเงาทะมึนปกคลุมอยูต่ ลอดช่วงการเลือกตัง้ เท่ากับ
กันไม่ให้ประชาสังคมไทยได้มีพื้นที่เปิดที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์
วิจารณ์ได้รับความคุ้มครอง
มาตรา 268 ยังวางกรอบเวลาไว้อย่างหลวมๆ ส�ำหรับการจัดการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้
รัฐธรรมนูญใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วันนับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ

6 iLaw, “Repressive Constitution under the Referendum Act 2016”, 1 เมษายน 2561, https://freedom.ilaw.
or.th/en/blog/repressive-constitution-under-referendum-act-2016
7 Sasiwan Mokkhasen, “First look at major changes to the new Thai Constitution”, Khaosod English, 6 เมษายน
2560, http://www.khaosodenglish.com/politics/2017/04/06/first-look-major-changes-new-thai-constitution
8 Khemthong Tonsakulrungruang, “Life under Thailand’s 2016 Constitution”, New Mandala, 5 กุมภาพันธ์ 2559,
https://www.newmandala.org/liberties-and-rights-lost-under-thailands-2016-constitution/
9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, มาตรา 34, 42 และ 44
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ตามมาตรา 267 (1) (2) (3) และ (4) มีผลใช้บังคับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยตรงมีสี่ฉบับ ซึ่งร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและผ่าน
ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่แต่งตั้งโดยคสช. คือ
- พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ตามโร้ดแมปการจัดการเลือกตั้งของคสช. การเลือกตั้งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561
เป็นอย่างช้าที่สุด อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งก็ถูกเลื่อนออกไปไม่ต�่ำกว่าห้าครั้งโดยคสช.อ้าง
ว่าประเทศไทย “ยังไม่พร้อม10” เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 จึงมีก�ำหนดการเลือก
ตั้งครั้งแรกในรอบหลายปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 หลังจากมีปัญหาโต้
แย้งกันอยูบ่ า้ งว่าค�ำว่า “แล้วเสร็จ” หมายถึงการจัดการเลือกตัง้ หรือการรับรองผลการเลือก
ตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 มกราคม ไม่กี่ชั่วโมง
หลังจากมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
ทั่วไป ว่าวันเลือกตั้งคือวันที่ 24 มีนาคม 2562 และจะมีการรับรองผลภายในวันที่ 9
พฤษภาคมเป็นอย่างช้าที่สุด หลังจากห้าปีภายใต้การปกครองที่ไร้การคานอ�ำนาจของคสช.
ประชาชนชาวไทยก็ใกล้จะได้กลับมาเลือกตั้งในที่สุด
ในแนวเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ออกมาใหม่ได้
กระชับอ�ำนาจการควบคุมพืน้ ทีก่ ารเมืองของทางการให้แน่นหนายิง่ ขึน้ ไปอีก ยกตัวอย่างเช่น
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ ขยายอ�ำนาจของกกต.
ให้สามารถตัดสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือระงับกระบวนการเลือกตั้งได้โดยง่าย พระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองก�ำหนดกฎระเบียบข้อบังคับมากขึน้ ในเรือ่ ง
การจดทะเบียนพรรคการเมืองและในขณะเดียวกันก็ท�ำให้การยุบพรรคการเมืองสามารถ
ท�ำได้งา่ ยขึน้ เช่น ให้อำ� นาจกกต.ยุบพรรคการเมืองในกรณีทมี่ กี ารละเมิดกฎหมายโดยบุคคล
10 Hannah Ellis-Petersen, “Thailand: biggest democracy protests in years held as military junta delays
elections”, The Guardian, 14 มกราคม 2562, https://www.theguardian.com/world/2019/jan/14/thailand-biggest-democracy-protests-in-years-held-as-military-junta-delays-elections
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ทีเ่ กีย่ วข้องกับพรรค ในประเด็นนี้ แอนเฟรลขอกล่าวย�ำ้ จุดยืนทีย่ นื ยันมาตลอดว่าการกระท�ำ
ของสมาชิกพรรคบางคนนั้นไม่ควรท�ำให้เกิดการลงโทษเหมารวมทั้งพรรค เนื่องจาก
พรรคการเมืองและเจ้าหน้าที่พรรคมีสถานภาพที่ต่างกัน11
ถึงแม้วา่ รัฐธรรมนูญปี 2560 นีจ้ ะท�ำให้มสี ภาผูแ้ ทนราษฎรจากการเลือกตัง้ กลับมาก็ตาม แต่
ก็จ�ำกัดบทบาทของประชาชนในการเลือกรัฐบาล ในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี
2559 มีการพ่วงค�ำถามเกีย่ วกับการให้อำ� นาจวุฒสิ มาชิกร่วมกับส.ส.พิจารณาเห็นชอบนายก
รัฐมนตรีในช่วง 5 ปีแรก ประเด็นนีผ้ า่ นความเห็นชอบทัง้ ทีใ่ ช้ถอ้ ยค�ำไม่ชดั เจนและไม่มขี อ้ มูล
ให้กับผู้ลงประชามติ ดังนั้นจึงท�ำให้วุฒิสมาชิกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมีส่วนในการเสนอ
ชือ่ หัวหน้ารัฐบาล ซึง่ เป็นการแหกออกจากธรรมเนียมประชาธิปไตยทีเ่ คยมีมาในประเทศไทย
เป็นอย่างมาก

องค์ประกอบของรัฐสภาไทยในช่วงห้าปีแรก (ที่มา: บางกอกโพสต์, แปล: ANFREL)
11 VOA News, “Thailand braces for elections”, 30 มิถุนายน 2554, https://www.voanews.com/east-asia/
thailand-braces-elections
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ในช่วงห้าปีแรก วุฒิสภามีสมาชิกจากการแต่งตั้ง 250 คน (หลังจากนั้นจะลดเหลือ 200
คน) โดยมี 6 คนที่เป็นโดยต�ำแหน่งคือ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ต�ำรวจ และปลัดกระทรวง
กลาโหม ที่เหลือ 244 คนมาจากการคัดเลือกของคสช.ผ่านสองกระบวนการ คือ 50 คน
มาจากกลุ่มทางเศรษฐกิจและสังคม 10 กลุ่ม และถูกเลือกโดยคสช.หลังจากผ่านการเลือก
กันเองตามขั้นตอนภายใต้การดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง12 ส่วนอีก 194 คนมา
จากการเลือกของคสช.เองโดยผ่านคณะกรรมการสรรหา สุดท้ายรายชื่อผู้ได้รับการเสนอ
ชือ่ ถูกน�ำขึน้ กราบบังคมทูลเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เมือ่ เปรียบ
เทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ฉบับพ.ศ. 2540 ก�ำหนดให้สมาชิกวุฒสิ ภามาจากการเลือก
ตั้งทั้งหมดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ขณะที่ฉบับพ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้สมาชิก
วุฒิสภา 77 คนจาก 150 คนมาจากการเลือกตั้ง
มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา 250 คนที่แสดงให้เห็นว่ากว่าหนึ่งในสามมีที่มาที่
เกี่ยวข้องกับทหารหรือต�ำรวจ13 ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าประหลาดใจเนื่องจากคสช.ยึดกุม
กระบวนการแต่งตั้งอย่างเหนียวแน่น ในบรรดาคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวุฒิสมาชิก
ประกอบด้ ว ยอดี ต รั ฐ มนตรี ใ นรั ฐ บาลคสช. 15 คน ตลอดจนเครื อ ญาติ ใ กล้ ชิ ด ของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพวกพ้อง รายชื่อคณะกรรมการสรรหาฯ มาได้รับการเปิด
เผยเอาก็ต่อเมื่อพรรคการเมืองฝ่ายต่อต้านคสช. 7 พรรคร่วมกันยื่นข้อร้องเรียนต่อคสช.
และปรากฏว่าคณะกรรมการทัง้ 10 คนล้วนเป็นสมาชิกระดับสูงของคสช.และ/หรือครม.
14 ด้วยความทับซ้อนในผลประโยชน์อย่างไม่ละอาย สมาชิกคณะกรรมการสรรหา 6 ใน
10 คนกลายเป็นสมาชิกวุฒิสภาเสียเอง รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุ รรณ ที่
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาถึงขนาดยอมรับต่อสาธารณะว่าวุฒสิ ภาจะได้ “คุมได้15”
ซึ่งเท่ากับแทบไม่ต้องมาคาดเดาอะไรอีกเกี่ยวกับความโน้มเอียงทางการเมืองของสภาสูง
แล้ว
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12 Dave Kendall, “Explainer: The appointed Senate”, Bangkok Post, 28 มกราคม 2562, https://www.bangkokpost.com/news/politics/1617850/explainer-the-appointed-senate
13 Reuters, “A third of Thailand’s appointed senators linked to military, police”, 14 พฤษภาคม 2562, https://
www.reuters.com/article/us-thailand-election/a-third-of-thailands-appointed-senators-linked-to-militarypolice-idUSKCN1SK12J
14 Aekarach Sattaburuth, “Govt relents on Senate selectors”, Bangkok Post, 13 มิถุนายน 2562, https://www.
bangkokpost.com/news/politics/1693992/govt-relents-on-senate-selectors
15 Wassana Nanuam, “Prawit: It won’t be difficult to form the next government”, Bangkok Post, 13 มีนาคม
2562, https://www.bangkokpost.com/news/politics/1643884/prawit-it-wont-be-difficult-to-form-the-nextgovernment
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เนือ่ งจากสภาผูแ้ ทนราษฎรมีวาระสีป่ ี วุฒสิ ภาจึงถูกคาดว่าจะมีบทบาทในการเลือกรัฐบาล
ทั้งที่เป็นผลจากการเลือกตั้ง 24 มีนาคมและรัฐบาลชุดต่อไป ไม่ว่าสภาผู้แทนราษฎรที่เพิ่ง
ได้รบั เลือกตัง้ นีจ้ ะอยูจ่ นครบวาระหรือไม่กต็ าม นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญปี 2560 ยังอนุญาต
ให้มีนายกรัฐมนตรี “คนนอก” ได้อีกด้วย นั่นคือหัวหน้ารัฐบาลไม่จ�ำเป็นต้องเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนฯ ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
ตลอดช่วงเวลาการสังเกตการณ์ของแอนเฟรล ฝ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหลายรายได้ให้สมั ภาษณ์
ว่าบทบาทของวุฒสิ ภาหลังการเลือกตัง้ เป็นเรือ่ งทีพ่ วกเขากังวลมากทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่ แนวปฏิบตั ิ
ที่ดีด้านธรรมาภิบาลก�ำหนดว่าหากสมาชิกรัฐสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ก็ไม่ควรมีส่วน
ร่วมในการเลือกรัฐบาลเพือ่ ไม่ให้เสียงของประชาชนถูกบิดเบือนไป ในแง่นี้ รัฐธรรมนูญฉบับ
ล่าสุดของไทยมีส่วนคล้ายกับรัฐธรรมนูญปี 2551 ของเมียนมาในเรื่องการก�ำหนดบทบาท
ของกองทัพในการตัดสินใจทางการเมืองถึงแม้รายละเอียดจะต่างออกไปก็ตาม ในขณะที่
กองทัพของเมียนมามีสัดส่วนส�ำรองที่นั่งร้อยละ 25 ในรัฐสภาของประเทศ วุฒิสภาของไทย
ก็ลว้ นเต็มไปด้วยผูน้ ำ� กองทัพและคนทีค่ ณะรัฐประหารเลือกและมีจำ� นวนคิดเป็นสัดส่วนหนึง่
ในสามของรัฐสภา
แอนเฟรลมีจุดยืนที่ยึดถือมานานคือ รัฐบาลผสมที่จัดตั้งโดยอาศัยสมาชิกสภาที่ไม่ได้มาจาก
การเลือกตัง้ นัน้ ไม่ได้สะท้อนเจตนารมย์ของประชาชนและดังนัน้ จึงขัดกับหลักประชาธิปไตย
กรอบรัฐธรรมนูญในปัจจุบนั มีความบกพร่องในเชิงโครงสร้างเนือ่ งจากไม่ทำ� ให้ได้รฐั บาลจาก
การเลือกตัง้ ตามวิถที างประชาธิปไตยในระยะสัน้ แต่กลับท�ำให้ประเทศไทยเป็นได้อย่างมาก
ก็เพียงประชาธิปไตยแบบมีการชี้น�ำเท่านั้น
ประการสุดท้าย จากการศึกษากรอบกฎหมายเลือกตั้งเราจ�ำเป็นต้องกล่าวถึงการตัดสิทธิ
พลเมืองหลายกลุ่ม คือ พระสงฆ์ ตลอดจนผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิต และผู้ต้องขังทั้งหมด
ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีหรือถูกพิพากษาด้วยความผิดเล็กน้อย16 ขณะที่
แอนเฟรลเคารพขนบทางวัฒนธรรมและศาสนาทีเ่ ป็นเหตุให้กนั พระสงฆ์ออกจากผูม้ สี ทิ ธิออก
เสียง แต่เราเชื่อว่ามีที่ทางเพียงพอในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่จะให้พระ ชี และ
สามเณร สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในฐานะพลเมืองได้

16 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, มาตรา 96
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การห้ามผูต้ อ้ งขังใช้สทิ ธิเลือกตัง้ โดยไม่คำ� นึงถึงสถานะค�ำตัดสินคดีของพวกเขานัน้ ขัดกับหลัก
ของการมีสทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ ถ้วนหน้า ผูต้ อ้ งขังระหว่างรอพิจารณาคดีควรมีสทิ ธิออกเสียง
ด้วยหลักการที่ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อน ในส่วนของผู้ที่ต้องโทษด้วยความผิดเล็กน้อยก็ไม่
ควรถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปโดยอัตโนมัติเว้นแต่ว่าถูกระบุเป็นส่วนหนึ่งของค�ำพิพากษา
อย่างชัดแจ้ง ดังนั้นเราขอเรียกร้องให้ประเทศไทยพิจารณาแก้ไขให้ผู้ต้องขังได้มีสิทธิออก
เสียงเช่นเดียวกับผู้ต้องขังในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเป็นต้น พลเมืองทุกคนสมควรมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตัง้ แอนเฟรลจึงหวังว่าผูน้ ำ� ไทยจะด�ำเนินการมากขึน้ เพือ่ คุม้ ครองและปกป้อง
การมีสทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ ถ้วนหน้าโดยสอดคล้องกับค�ำมัน่ ต่างๆ ทีป่ ระเทศไทยได้ให้ไว้กบั
นานาประเทศ

ระบบการเลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560 ก�ำหนดให้มีรัฐสภาที่มีสมาชิก 750 คนท�ำหน้าที่เป็นฝ่าย
นิติบัญญัติ โดยประกอบด้วยสองสภา คือ วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดดังที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น และสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง ทั้งสองสภามีอ�ำนาจร่วมกันหลายอย่าง
เช่น การออกกฎหมายและการเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงห้าปีแรกของรัฐธรรมนูญ นอกจาก
นี้รัฐธรรมนูญยังได้ก�ำหนดระบบการเลือกตั้งใหม่ที่น�ำมาใช้ครั้งแรกในการเลือกตั้งปี 2562
ระบบนีถ้ กู เรียกว่าเป็นแบบ “จัดสรรปันส่วนผสม (mixed-member apportionment หรือ
MMA)” โดยแบ่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร 500 คนออกเป็นสมาชิกทีม่ าจากเขตเลือกตัง้ และ
บัญชีรายชื่อ
ตามระบบนี้ ส.ส. 350 คนคือผู้ได้คะแนนสูงสุด (first-past-the-post) จากแต่ละเขตที่มีผู้
แทนได้หนึ่งคน ส่วนที่เหลือ 150 คนมาจากระบบสัดส่วนบัญชีรายชื่อแบบปิด จ�ำนวนที่นั่ง
บัญชีรายชือ่ ค�ำนวณจากคะแนนเสียงทัว่ ประเทศทีแ่ ต่ละพรรคได้มาโดยใช้วธิ แี บบเศษทศนิยม
สูงสุด (the largest remainder method) และวิธี Hare quota ซึ่งเป็นวิธีที่รู้กันว่าเอื้อต่อ
พรรคเล็กและลดทอนพรรคใหญ่ กระบวนการคิดค�ำนวณยุ่งยากมากขึ้นไปอีกเนื่องจากการ
จะทราบจ�ำนวนที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคควรจะได้ก็ต้องหลังจากหักจ�ำนวนที่นั่ง
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ส.ส.แบบแบ่งเขตที่พรรคได้เสียก่อน ดังนั้น พรรคที่ได้ส.ส.จากเขตเลือกตั้งจ�ำนวนมากอาจ
ไม่ได้ที่นั่งในระบบบัญชีรายชื่อเลย ในขณะที่พรรคที่ได้คะแนนเสียงมามากพอสมควรแต่ไม่
ชนะในระบบแบ่งเขตก็อาจได้ที่นั่งในระบบบัญชีรายชื่อได้
การจัดสรรจ�ำนวนทีน่ งั่ ในระบบบัญชีรายชือ่ กลายเป็นประเด็นโต้แย้งกันอย่างดุเดือดเมือ่ เกิด
ปัญหาหลังวันเลือกตัง้ ว่าจะใช้สตู รค�ำนวณจ�ำนวนทีน่ งั่ ในระบบบัญชีรายชือ่ อย่างไรกันแน่ สิง่
ทีด่ เู หมือนจะเป็นเพียงรายละเอียดทางเทคนิคกลายเป็นเรือ่ งส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะว่ามันกลาย
มาเป็นตัวก�ำหนดผลการครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร จึงก่อให้เกิดข้อครหาว่ามี
การเล่นสกปรกเกิดขึ้น
ถึ ง แม้ ว ่ า กรอบกฎหมายจะไม่ ไ ด้ ก� ำ หนดสั ด ส่ ว นของคะแนนเสี ย งขั้ น ต�่ ำ สุ ด ที่ ท� ำ ให้
พรรคการเมืองได้ที่นั่งในระบบบัญชีรายชื่อไว้ แต่กกต.ก็ได้แถลงอย่างไม่เป็นทางการก่อน
หน้าวันเลือกตั้ง 24 มีนาคมว่าพรรคการเมืองจะต้องได้รับคะแนนเสียงประมาณ 70,000
เสียงจึงจะได้หนึ่งที่นั่ง17 ตัวเลขประมาณการณ์นี้มาจากการหารจ�ำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ทั้งหมดไม่รวมบัตรเสีย ไม่รวมบัตรที่ไม่ประสงค์เลือกผู้ใด ด้วยจ�ำนวนส.ส. จะได้เป็นจ�ำนวน
คะแนนขั้นต�่ำที่จะได้ส.ส.เข้าสภา เกณฑ์ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปโดยฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรา 91(4) ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ระบุว่าการจัดสรรจ�ำนวน
ทีน่ งั่ “ต้องไม่มผี ลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเกินจาํ นวนทีจ่ ะพึง
มีได้ตาม (2)” ท�ำให้คะแนนรวมของแต่ละพรรคจะถูกหารด้วยตัวเลขคะแนนข้างต้น ดังนั้น
เนื่องจากผลการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมท�ำให้ได้ตัวเลข 71,065 คะแนนต่อสส.หนึ่งที่นั่ง
พรรคการเมืองจึงต้องได้คะแนนเสียงจากทั่วประเทศอย่างน้อยเท่านี้จึงจะได้ที่นั่งส.ส.แบบ
บัญชีรายชื่อ
แต่ว่า หลังจากการเลือกตั้ง กกต.ตัดสินใจใช้วิธีค�ำนวณที่ค่อนข้างแตกต่างออกไปที่ท�ำให้
พรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำกลับได้ที่นั่ง วิธีการค�ำนวณดังกล่าวได้
รับการเผยแพร่ในรูปแบบของการอธิบายเป็นถ้อยค�ำแทนทีจ่ ะออกมาเป็นสูตรคณิตศาสตร์18
มีที่มาจากการตีความมาตรา 128 (4) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรที่ ร ะบุ ว ่ า หากจ� ำ นวนสส.แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ตามที่
17 Pravit Rojanaphruk, “Doubts over Election Commission’s party list allocations grow”, Khaosod English, 8
เมษายน 2562, http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/04/08/doubts-over-election-commissions-party-list-allocations-grow/
18 คณะกรรมการการเลือกตั้ง, “ข่าวส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง”, 8 พฤษภาคม 2562, https://www.ect.go.th/ewt/
ewt/ect_th/download/article/article_20190508184334.pdf
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พรรคการเมืองพึงได้ตามสัดส่วนรวมแล้วยังไม่ครบจ�ำนวน 150 คน จ�ำนวนที่นั่งที่เหลือก็จะ
น�ำไปจัดสรรให้กบั พรรคการเมืองทีม่ เี ศษจากการคํานวณมากทีส่ ดุ ตามล�ำดับ โดยไม่คำ� นึงว่า
พรรคนั้นจะได้รับคะแนนรวมมาเท่าใด การค�ำนวณแบบนี้ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมา
ทันทีจากภาคประชาสังคมทีร่ วมถึงผูส้ งั เกตการณ์การเลือกตัง้ ในประเทศและพรรคการเมือง
ขนาดใหญ่อย่างน้อยสามพรรค คือ พรรคประชาธิปตั ย์ เพือ่ ไทย และอนาคตใหม่ ทีต่ งั้ ค�ำถาม
เกี่ยวกับความถูกต้องเป็นธรรมของสูตรใหม่ดังกล่าวและเรียกร้องให้มีการอธิบายว่าเหตุใด
จึงมีการเปลี่ยนสูตร
ผลจากการจัดปรับวิธคี ำ� นวณหลังเลือกตัง้ คือ พรรคการเมืองขนาดเล็ก 11 พรรคได้ทนี่ งั่ แบบ
บัญชีรายชื่อที่อันที่จริงควรจะเป็นของพรรคอื่น ทั้งที่รวมกันแล้วได้คะแนนเพียงร้อยละ 1.5
ของคะแนนทั้งหมดเท่านั้น19 พรรคที่สูญเสียมากที่สุดจากการใช้วิธีค�ำนวณใหม่นี้คือ พรรค
อนาคตใหม่ที่ได้ที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อไปเพียง 50 ที่จากที่ควรจะได้ 57 ที่หากใช้วิธีค�ำนวณ
แบบทีก่ กต.ประกาศก่อนการเลือกตัง้ ท�ำให้พรรคการเมืองทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีม่ ที นี่ งั่ ในสภาคือพรรค
พลังธรรมใหม่ที่ได้หนึ่งที่นั่งด้วยคะแนนเพียง 34,924 คะแนน ขณะที่พรรคอนาคตใหม่ได้
คะแนนเสียงเฉลีย่ ต่อหนึง่ ทีน่ งั่ คือกว่า 78,000 คะแนน20 ความไม่ลงรอยแบบนีไ้ ม่ได้สะท้อน
เจตนารมย์ของผู้ออกมาใช้สิทธิที่คูหาเลือกตั้งเลย
ไม่เพียงแค่การเปลีย่ นวิธคี ำ� นวณเท่านัน้ ทีไ่ ม่เป็นประชาธิปไตย แต่กกต.ยังไม่ให้คำ� อธิบายว่า
เหตุใดจึงท�ำเช่นนัน้ ซึง่ ท�ำให้เกิดความรับรูก้ นั ทัว่ ไปว่ากกต.ล�ำเอียง เนือ่ งจากพรรคเล็กทัง้ 11
พรรคทีไ่ ด้ประโยชน์จากการลดเกณฑ์คะแนนขัน้ ต�ำ่ ลงต่างพากันให้ความสนับสนุนการจัดตัง้
รัฐบาลของคสช.โดยทันที จ�ำนวนที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อที่ให้กับพรรคเหล่านี้เพียงพอที่จะ
ท�ำให้พรรคฝ่าย “ประชาธิปไตย” ต้องสูญเสียการครองเสียงข้างมากแบบปริ่มน�้ำในสภาผู้
แทนราษฎรไปให้กับอีกฝ่ายที่น�ำโดยพรรคพลังประชารัฐ
การเปลีย่ นวิธคี ำ� นวณหลังการเลือกตัง้ จากวิธที กี่ กต.ได้เคยเปิดเผยและเป็นทีย่ อมรับร่วมกัน
ของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นเรื่องที่ฉาวโฉ่และฉ้อฉล ถึงแม้ว่าวิธีการค�ำนวณใหม่นี้จะมี
พื้นฐานทางกฎหมายที่เบาหวิวเพียงใดก็ตาม แต่ฝ่ายตุลาการชั้นสูงของไทยก็รับลูกไป จาก
ค�ำร้องของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายเลือกตั้งไม่ขัด
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19 Panarat Thepgumpanat & Patpicha Tanakasempipat, “Small parties back Thai junta chief after rule change
gave them seats”, Reuters, 13 พฤษภาคม 2562, https://www.reuters.com/article/us-thailand-election/smallparties-back-thai-junta-chief-after-rule-change-gave-them-seats-idUSKCN1SJ0OS
20 Thammachart Kri-aksorn, “Weapon of math destruction at work in Thai politics”, Prachatai English, 15
พฤษภาคม 2562, https://prachatai.com/english/node/8047

“โอกาสที่หลุดลอยไปส�ำหรับการกลับสู่ประชาธิปไตย”

รัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้รับรองวิธีค�ำนวณของกกต.อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงเปิด
โอกาสให้มีการฟ้องร้องโดยพรรคการเมืองที่ไม่พอใจได้21
ต่างจากการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ ผู้มีสิทธิออกเสียงชาวไทยสามารถกาและหย่อนบัตรเพียงใบ
เดียว โดยเลือกได้เพียงผู้สมัครในเขตของตนและไม่มีโอกาสแสดงออกเกี่ยวกับผู้สมัครตาม
บัญชีรายชือ่ ของพรรคการเมือง เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ปกติอย่างยิง่ ทีร่ ะบบเลือกตัง้ แบบสัดส่วนผสม
จะใช้บตั ร “ผสม” ใบเดียวอย่างนี้ ยกตัวอย่างเช่น เยอรมันและนิวซีแลนด์เองก็มกี ารใช้ระบบ
คล้ายกันนีแ้ ต่ให้พลเมืองสามารถกาลงคะแนนแยกกันเป็นสองรายการได้ จึงท�ำให้ผอู้ อกเสียง
มีเสรีภาพมากขึ้นเนื่องจากสามารถเลือกพรรคหรือผู้สมัครทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
ประเทศ
นี่เป็นครั้งแรกที่มีการผูกส.ส.สองแบบเข้าไว้ด้วยกันในการค�ำนวณ ในการเลือกตั้งปี 2554
ประเทศไทยใช้ระบบเลือกตั้งแบบผสมเสียงข้างมาก (mixed-member majoritarian
system) โดยมีที่นั่งแบบแบ่งเขต 375 ที่และแบบบัญชีรายชื่อ 125 ที่ โดยให้กาลงคะแนน
แยกกันในคราวเดียว ในระบบใหม่นี้คะแนนของผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกตั้งในระดับเขตจะไม่
ถูกทิ้งไปแต่ถูกน�ำไปนับรวมเพื่อค�ำนวณสัดส่วนที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อในระดับประเทศ
เป็นการลดทอนการให้ความส�ำคัญกับเสียงข้างมากในระบบผูไ้ ด้เสียงมากทีส่ ดุ ได้รบั เลือกตัง้
(first-past-the-post voting) ในอีกด้านหนึง่ ก็หมายความว่าการจัดสรรทีน่ งั่ แบบบัญชีราย
ชื่อจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผลการเลือกตั้งทุกหน่วยเสร็จสิ้นสมบูรณ์และน่าเชื่อถือแล้วเท่านั้น
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของผลการเลือกตั้งของเขตหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งใหม่
หรือเลือกตั้งซ่อม ก็จะกระทบต่อผลคะแนนทั้งประเทศและท�ำให้ต้องมาค�ำนวณสัดส่วน
ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อกันใหม่ ดังที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากมีการเลือกตั้งใหม่ในเขตหนึ่งของ
จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 26 พฤษภาคม
ระบบการเลือกตัง้ ใหม่สง่ ผลทีท่ ำ� นายได้คอื จะท�ำให้พรรคการเมืองและผูล้ งสมัครรับเลือกตัง้
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากท�ำให้พรรคเล็กสามารถเข้าสภาได้โดยง่าย ตารางต่อไป
นีแ้ สดงให้เห็นการเพิม่ จ�ำนวนของพรรคการเมืองและผูส้ มัครภายใต้รฐั ธรรมนูญฉบับใหม่ ซึง่
เป็นผลจากการลดทอนสัดส่วนที่นั่งที่พรรคการเมืองขนาดใหญ่พึงได้ในระบบใหม่

21 The Thaiger, “Court says party-list seat calculation is constitutional”, 8 พฤษภาคม 2562, https://thethaiger.
com/hot-news/elections/court-says-party-list-seat-calculation-is-constitutional
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2550

2554

2562

จ�ำนวนส.ส.แบบแบ่งเขต

400

375

350

จ�ำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

80

125

150

39

40

81

31

34

77

จ�ำนวนผู้สมัครแบบแบ่งเขต

3,894

2,422

10,792

จ�ำนวนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ

1,260

1,410

2,810

จ�ำนวนพรรคการเมือง
ที่ส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขต
จ�ำนวนพรรคการเมือง
ที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

จ�ำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

45,092,955 46,921,682 51,239,638

ตารางเปรียบเทียบจ�ำนวนพรรคการเมือง ผู้สมัคร และผู้มีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้ง
ปี 2550 2554 และ 2562 (ที่มา: คณะกรรมการการเลือกตั้ง)

โดยรวมแล้ว การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระบบการเลือกตั้งส่งผลให้มีส.ส.ที่ได้มาแบบ
สั ด ส่ ว นเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ จิ ต วิ ญ ญาณประชาธิ ป ไตยที่ แ ท้ จ ริ ง และท� ำ ให้
พรรคการเมืองขนาดเล็กได้ที่นั่งมากกว่าที่ควรจะได้ นี่เป็นเจตนาของคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญและสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติทตี่ อ้ งการสภาเบีย้ หัวแตกทีส่ ะดวกต่อการตัง้ รัฐบาล
ผสมด้วยหวังว่าจะลดทอนการแบ่งขัว้ ทางการเมืองในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาให้บรรเทาเบาบาง
ลง กติกาการเลือกตัง้ ทีเ่ ปลีย่ นใหม่นไี้ ด้รบั การวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างกว้างขวางโดยนักวิชาการ
พรรคการเมืองทั้งฝ่ายคสช.และฝ่ายต่อต้านคสช. สื่อมวลชน และผู้สนับสนุนประชาธิปไตย
ว่าเป็นความพยายามที่จะลดทอนอ�ำนาจของพรรคการเมืองเดิมที่มีฐานตั้งมั่น
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ถึงจะมีการแก้ไขอย่างมากเช่นนั้นก็ตาม ทว่าพื้นฐานบางอย่างของระบบการเลือกตั้งไทยก็
ยังคงเป็นเหมือนเดิม ยกตัวอย่างเช่น การออกเสียงเลือกตั้งยังคงเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุก
คนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองบางอย่างและไม่
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สามารถรับต�ำแหน่งราชการบางอย่างได้เป็นเวลาสองปี บัตรเลือกตัง้ ยังมีทางเลือกให้สามารถ
กาช่อง “ไม่เลือกผูส้ มัครใด” ซึง่ เป็นการรับรองสิทธิของผูอ้ อกเสียงทีจ่ ะงดออกเสียง ลักษณะ
พื้นฐานอีกประการหนึ่งคือไม่อนุญาตให้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยอิสระ ผู้สมัครทุกคนจะ
ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและถูกรับรองโดยพรรคการเมือง แน่นอนว่าการห้ามมีผสู้ มัคร
อิสระเป็นการจ�ำกัดสิทธิทางการเมืองของบุคคล
ระบบการเลือกตั้งของไทยมีการเลือกตั้งล่วงหน้าส�ำหรับผู้มีสิทธิออกเสียงที่ไม่สามารถลง
คะแนนในวันเลือกตั้งได้ ในวันอาทิตย์สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้ง มีการเปิดหน่วยเลือกตั้งล่วง
หน้าให้กับผู้มีสิทธิออกเสียงที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้ว ทั้งในเขตและนอกเขต
เลือกตั้งของตนซึ่งโดยมากเป็นกรณีหลัง ในปี 2562 มีหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า 395 หน่วย
อย่างน้อยหนึง่ หน่วยต่อเขตเลือกตัง้ หรือต่อเขตในกรณีของกรุงเทพฯ มีสามหน่วยทีเ่ ป็นหน่วย
เลือกตั้งเคลื่อนที่ส�ำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นความริเริ่มที่น่ายินดีเพื่อให้
มีการใช้สิทธิให้ได้มากที่สุด
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ทั้งทางออนไลน์หรือหน่วยงาน
ราชการท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 28 มกราคมถึง 19 กุมภาพันธ์ และมีผู้มาลงทะเบียนในอัตรากว่า
ั หาขลุกขลักทางเทคนิคของเว็บไซต์อยูบ่ า้ งก็ตาม การขยาย
100,000 คนต่อวัน22 ถึงจะมีปญ
ระยะเวลาการลงทะเบียนให้นานขึ้นย่อมจะท�ำให้พลเมืองไทยได้ใช้สิทธิกันมากขึ้น ซึ่งเป็น
เรือ่ งส�ำคัญอย่างยิง่ เนือ่ งจากมีกำ� หนดหมดเขตทีห่ า้ สัปดาห์กอ่ นวันเลือกตัง้ ทัง้ ทีย่ งั คงเป็นช่วง
ต้นของการรณรงค์หาเสียง และมีผมู้ สี ทิ ธิจำ� นวนมากทีไ่ ม่ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับขัน้ ตอนปฏิบตั ิ
ในการลงคะแนนล่วงหน้า ถึงกระนัน้ ก็ตาม มีผลู้ งทะเบียนเลือกตัง้ ล่วงหน้าทัง้ สิน้ 2,632,935
คนทั่วประเทศ หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้ใช้สิทธิที่ลงทะเบียนจะถูกย้ายไปอยู่ในอีกบัญชีที่
แยกต่างหากเพื่อไม่ให้สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้หากว่าเกิดเปลี่ยนใจ การ
ก�ำหนดให้มีวันเลือกตั้งล่วงหน้าหลายวันอย่างที่ท�ำกันในหลายประเทศในโลกอาจท�ำให้มีผู้
ออกมาใช้สิทธิเพิ่มขึ้นได้อีก นับเป็นครั้งแรกที่การเลือกตั้งล่วงหน้าเกิดขึ้นในเพียงวันเดียว
ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ไม่เหมือนครั้งก่อนๆ ที่หน่วยเลือกตั้งเปิดตั้งแต่ 8 โมงเช้า
ถึงบ่าย 3 ในทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ ขณะที่เรายินดีกับการขยายเวลาเปิดหน่วยเลือกตั้ง แต่
หากมีการเลือกตัง้ ล่วงหน้าสองวัน ก็จะช่วยลดปัญหาการต้องต่อแถวยาวเหยียดและการทีผ่ ู้
มาใช้สิทธิอาจเปลี่ยนใจไม่ใช้สิทธิลงไปได้อย่างมาก
22 Mongkol Bangprapa, “1.5 million register for early voting”, Bangkok Post, 20 กุมภาพันธ์ 2562, https://www.
bangkokpost.com/news/politics/1631646/1-5-million-register-for-early-voting
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ผู้ใช้สิทธิชาวไทย 119,313 คนในต่างประเทศเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ลงคะแนน ในช่วงวันที่ 4
ถึง 16 มีนาคม แล้วแต่ก�ำหนดเวลาของแต่ละหน่วย มีหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า 67 หน่วยที่
สถานทูตและสถานกงสุลไทยทั่วโลก โดยผู้ใช้สิทธิบางส่วนสามารถส่งบัตรเลือกตั้งทาง
ไปรษณียไ์ ด้หากอยูไ่ กลจากหน่วยเลือกตัง้ โดยรวมแล้ว แอนเฟรลขอชมเชยการปฏิบตั หิ น้าที่
ของเจ้าหน้าทีไ่ ทยเพือ่ ดูแลให้ผมู้ สี ทิ ธิทกุ คนได้ใช้สทิ ธิ แต่หากมีการขยายเวลาลงทะเบียนให้
นานขึ้นและเพิ่มการสื่อสารกันมากขึ้นก็จะเป็นการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้อีก
ก่อนการรณรงค์หาเสียง การแบ่งเขตเลือกตัง้ ใหม่เป็นกระบวนการทีเ่ ป็นการเมืองและเป็นที่
โต้แย้งกันมาก เมื่อกกต.เปิดเผยการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ก็สร้าง
ความคลางแคลงสงสัยเนือ่ งจากการแบ่งเขตเลือกตัง้ ใหม่หลายเขตไม่ได้ผา่ นกระบวนการรับ
ฟังความเห็นจากประชาชนมาก่อนตามทีก่ ำ� หนด และได้รบั การรายงานว่ามีรปู ร่างแปลกพิลกึ
ไม่สอดคล้องกับแนวทางสามแนวทีก่ กต.ระบุวา่ จะน�ำมาใช้ในการแบ่งเขต การแบ่งเขตเลือก
ตั้งใหม่ได้รับการเปิดเผยค่อนข้างล่าช้ากว่าที่คาด เนื่องจากคสช.ใช้อ�ำนาจตามมาตรา 44
ขยายก�ำหนดเวลาของกกต. ว่ากันว่าเป็นเพราะการแบ่งเขตไม่ได้มีการรับฟังความเห็นของ
ประชาชน23 นักวิจารณ์บางรายบอกว่าการขยายเวลาอาจเป็นความพยายามของคสช.ที่จะ
เข้ามาก�ำหนดการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่
โดยรวม ปัญหาที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการแบ่งเขตเลือกตั้งคือการขาดความโปร่งใส
เนือ่ งจากการรับฟังความเห็นจากประชาชนมักเป็นไปอย่างไม่เปิดเผยและแทบไม่มกี ารตรวจ
สอบขั้นตอนต่างๆ ก่อนการเปิดเผยการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ที่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อส่วนส�ำคัญ
ในการเตรียมการเลือกตั้งไม่ได้กระท�ำโดยเปิดเผยเช่นนี้ก็ย่อมเลี่ยงไม่พ้นที่จะมีนักการเมือง
อ้างว่ากกต.มีเจตนาแบ่งเขตเลือกตัง้ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ พรรคพลังประชารัฐทีค่ สช.หนุนหลัง
ตัวแทนของพรรคการเมืองขนาดใหญ่สองพรรคคือพรรคประชาธิปัตย์และเพื่อไทยระบุว่ามี
การแทรกแซงจากรัฐบาลคสช.ในการแบ่งเขตเลือกตั้งในหลายจังหวัด เช่น มหาสารคาม
นครราชสีมา สุโขทัย และอุบลราชธานี24 ข้อกล่าวหาเช่นนี้เป็นเรื่องยากทั้งในการยืนยัน
และการปัดให้ตกไปหากปราศจากความรูอ้ ย่างเฉพาะเจาะจงและละเอียดถีถ่ ว้ นในแต่ละกรณี
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23 Aekarach Sattaburuth & Mongkol Bangprapa, “EC poll map splits views”, Bangkok Post, 30 พฤศจิกายน 2561,
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24 Pravit Rojanaphruk, “Parties fume over new “gerrymandered” electoral map”, Khaosod English, 30
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แอนเฟรลสนับสนุนให้กกต.ท�ำการแบ่งเขตเลือกตั้งด้วยความโปร่งใสมากขึ้นในอนาคตเพื่อ
สร้างความยอมรับต่อการก�ำหนดเขตเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีการปฏิบัติที่ผิดแผกไปจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มาของไทย คือ
พรรคการเมืองไม่ได้รับหมายเลขที่จะใช้ส�ำหรับการหาเสียงทั่วทั้งประเทศ แต่มีการให้จับ
หมายเลขในแต่ละเขตการเลือกตั้ง 350 เขต ซึ่งท�ำให้พรรคการเมืองไม่สามารถใช้หมายเลข
เดียวในการหาเสียงทัว่ ประเทศได้และท�ำให้ยากมากขึน้ ส�ำหรับผูอ้ อกเสียงในการจ�ำว่าผูส้ มัคร
ในเขตของตนคนใดสังกัดพรรคใด นอกนั้นแล้ว บัตรเลือกตั้งก็คล้ายกับบัตรที่ใช้ในการเลือก
ตัง้ ปี 2554 และแสดงเฉพาะหมายเลขของแต่ละพรรคการเมืองพร้อมด้วยสัญลักษณ์และชือ่
พรรค และไม่ปรากฏชื่อผู้สมัครบนบัตร

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งปี 2562 (ที่มา: คณะกรรมการการเลือกตั้ง)
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สิ่งที่ปรากฏอยู่บนบัตรในท้ายที่สุดก็ยังนับว่าดีกว่าที่เคยมีการเสนอในตอนแรกที่จะไม่พิมพ์
ชื่อและสัญลักษณ์ของพรรคเลยโดยจะแสดงแต่หมายเลขพรรค ซึ่งมีการให้เหตุผลว่าเป็น
เพราะข้อจ�ำกัดด้านเวลาส�ำหรับการลงคะแนนล่วงหน้าในต่างประเทศ25 โชคดีที่กกต.ยอม
กลับล�ำและน�ำชือ่ และสัญลักษณ์กลับมาอยูบ่ นบัตร อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การเลือกตัง้ ไม่ได้เอา
ชือ่ พรรคทีถ่ กู ตัดสิทธิออกจากบัตรเลือกตัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีของพรรคไทยรักษาชาติ
ทีถ่ กู ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไปไม่ถงึ 3 สัปดาห์กอ่ นวันเลือกตัง้ ด้วยเหตุทไี่ ม่มกี ารระบุหรือ
การใช้สติ๊กเกอร์บนบัตรเพื่อแจ้งให้ผู้ออกเสียงทราบเกี่ยวกับการยุบพรรค ผู้ออกเสียงบาง
ส่วนก็ยังอาจจะกาเลือกผู้สมัครจากพรรคนั้นโดยไม่ตระหนักว่าคะแนนของตนจะกลายเป็น
บัตรเสียไป
เมื่อพิจารณาเรื่องการแก้ไขระบบการเลือกตั้งและการที่มีผู้มีสิทธิออกเสียงครั้งแรกเป็น
จ�ำนวนมากในการเลือกตัง้ ครัง้ นี้ จะเป็นการดีกว่านีห้ ากเจ้าหน้าทีไ่ ด้ดำ� เนินการให้ขอ้ มูลและ
ความรู้แก่ประชาชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกาบัตรเลือกตั้งและนับคะแนน
ก่อนวันเลือกตั้ง การส�ำรวจความคิดเห็นที่ท�ำก่อนการเลือกตั้งสามเดือนแสดงให้เห็นว่าผู้มี
สิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ไม่มคี วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับขัน้ ตอนการลงคะแนน26 สมาชิกใน
คณะสังเกตการณ์ของแอนเฟรลก็พบว่าในช่วงการรณรงค์หาเสียงและในวันเลือกตั้ง ผู้ออก
มาใช้สิทธิจ�ำนวนมากดูสับสนกับขั้นตอนส�ำคัญๆ ในกระบวนการเลือกตั้ง เช่น จะลงคะแนน
ตามที่ตนต้องการได้อย่างไร จะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครได้อย่างไร และการลงคะแนนมีขั้น
ตอนอย่างไร
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

คณะกรรมการการเลือกตัง้ ของไทย (กกต.) เป็นองค์กรอิสระทีต่ งั้ ขึน้ ครัง้ แรกโดยรัฐธรรมนูญ
ปี 2540 และยังคงอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับต่อๆ มา โดยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางประการ
ในรัฐธรรมนูญล่าสุด ตามหลักแล้วกกต.ควรจะปลอดจากอิทธิพลทางการเมือง แต่เนื่องจาก
ว่าองค์กรนี้ไม่ได้อยู่ใต้อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง จึงยังไม่มีกลไกความรับ
ผิดชอบตรวจสอบได้ของกกต.อย่างเป็นทางการ คณะกรรมการการเลือกตั้งยังคงต้องรับผิด
ส่วนบุคคลส�ำหรับการกระท�ำความผิดทางอาญา ดังในกรณีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2544-2549) ที่ถูกจ�ำคุกโทษฐานล�ำเอียงเข้าข้างทักษิณ ชินวัตร หลังการ
รัฐประหาร 2549
มาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 ก�ำหนดอ�ำนาจและหน้าทีข่ องกกต.ไว้ดงั นี้ คือ จัดการ
เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและการออกเสียงประชามติ
จัดการกระบวนการสมัครและคัดเลือกวุฒิสมาชิก ควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดย
สุจริตและเทีย่ งธรรม และมีอาํ นาจสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามทีจ่ าํ เป็นหรือทีเ่ ห็นสมควร มีอาํ
นาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้งและสั่งให้ดําเนินการเลือกตั้ง
ใหม่ สัง่ ระงับการใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ ของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ไว้เป็นการชัว่ คราวเป็นระยะ
เวลาไม่เกินหนึ่งปีหากผู้นั้นท�ำการทุจริตในการเลือกตั้ง และดูแลการดําเนินงานของ
พรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ก�ำหนดให้มีกรรมการการเลือกตั้ง 7 คน จากที่ก�ำหนดไว้ 5 คนใน
รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 7 ปีได้เพียงวาระ
เดียว แต่กกต.ชุดที่ 4 ที่แต่งตั้งในปี 2556 พ้นจากต�ำแหน่งไปด้วยกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. 2560 ทีก่ ำ� หนดให้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการ
ใหม่ทั้งชุด กรรมการชุดเดิมยังคงอยู่ในต�ำแหน่งไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการชุด
ใหม่ ยกเว้นนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ที่ถูกปลดออกจากต�ำแหน่งในเดือนมีนาคม 2561 ด้วย
อ�ำนาจตามมาตรา 44 ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยเหตุประพฤติตน
ไม่เหมาะสม27

27 The Nation, “EC Somchai sacked”, 20 มีนาคม 2561, http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30341362
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หลังจากความพยายามครั้งแรกที่จะตั้งกกต.ชุดใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติทเี่ ป็นสภาตรายางของคสช.ไม่เห็นชอบผูท้ ถี่ กู เสนอชือ่ ทัง้ 7 คนด้วยเหตุผล
ที่ไม่เปิดเผย28 ก็มีการแต่งตั้งกรรมการ 5 คนในเดือนสิงหาคม 2561 ห้าคนนี้มาจากผู้ที่ถูก
เสนอชื่อ 7 คนโดยศาลและคณะกรรมการสรรหาเฉพาะกิจ โดยอีกสองคนไม่ผ่านความเห็น
ชอบของสนช.29 สนช.เลือกสองคนสุดท้ายที่เหลือในการประชุมปิดลับในเดือนพฤศจิกายน
2561 เพียงสี่เดือนก่อนการเลือกตั้ง30
กกต.ชุดปัจจุบันประกอบด้วย
- นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อดีตอธิบดี
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
อดีตเอกอัครราชทูตประจ�ำเคนยาและเนเธอร์แลนด์
- นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
- นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา
- นายปกรณ์ มหรรณพ อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา
- นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อดีตอาจารย์ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ อดีตที่ปรึกษาสภาทนายความ
คณะกรรมการการเลือกตั้งถูกเลือกมาโดยสนช.ด้วยกระบวนการที่ขาดความโปร่งใส จึงก่อ
ให้เกิดความกังวลเกีย่ วกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการชุดนี3132
้ นอกจากจะเห็นได้ชดั
และน่าเสียดายว่าไม่มผี หู้ ญิงในคณะกรรมการชุดนีแ้ ล้ว ควรกล่าวด้วยว่ากรรมการมีทมี่ าจาก
สายงานต่างๆ แต่ไม่มีใครเคยมีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งมาก่อนเลย ด้วยความ
ส�ำคัญของภาระหน้าที่ของกกต.และกรอบเวลาที่สั้นในการจัดการเลือกตั้ง ท�ำให้กกต.อยู่ใน
สถานะที่ค่อนข้างง่อนแง่น
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28 The Nation, “Ball in NLA court as selection panel picks new EC members”, 4 พฤษภาคม 2561, http://www.
nationmultimedia.com/detail/politics/30344568
29 Aekarach Sattaburuth & Nattaya Chetchotiros, “NLA rejects 2 EC member hopefuls”, Bangkok Post, 13
กรกฎาคม 2561, https://www.bangkokpost.com/news/politics/1502346
30 Aekarach Sattaburuth, “NLA votes in approval of final two election commissioners”, Bangkok Post, 22
พฤศจิกายน 2561, https://www.bangkokpost.com/news/politics/1580318/nla-votes-in-approval-of-final-twoelection-commissioners
31 Khemthong Tonsakulrungruang, “Thailand’s tainted Election Commission”, New Mandala, 18 เมษายน 2562,
https://www.newmandala.org/thailands-tainted-election-commission/
32 iLaw, “The 2019 Elections, of the NCPO, by the NCPO, and for the NCPO”, 7 พฤศจิกายน 2561, https://ilaw.
or.th/node/5004
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ก่อนวันเลือกตั้ง มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยหรือพีเน็ตออกแถลงการณ์ระบุว่าใน
ช่วงหกเดือนแรกที่เข้ามารับหน้าที่กกต.ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้
แสดงว่าเป็นผูม้ คี วามรับผิดชอบสูงหรือได้ทำ� หน้าทีอ่ ย่างกล้าหาญ หรือมุง่ หวังให้เกิดผลส�ำเร็จ
ในการท�ำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม พีเน็ตเรียกร้องให้กกต. “ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วน และแถลงผลงานที่ทันกับเหตุการณ์เป็นระยะๆ เพื่อให้การบริหาร
จัดการการเลือกตั้งของกกต.มีความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ”33
ความโปร่งใสคือเครื่องหมายส�ำคัญของการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ดังนั้น
การมีผสู้ งั เกตการณ์ทงั้ ในประเทศและจากนานาประเทศทีไ่ ม่เข้าข้างฝ่ายใดจึงมีความจ�ำเป็น
ต่อระบอบประชาธิปไตยทีแ่ ข็งแรง นอกจากครัง้ การลงประชามติรฐั ธรรมนูญในปี 2559 แล้ว
ประเทศไทยเคยยินดีต้อนรับผู้สังเกตการณ์จากนานาชาติมาโดยตลอด และแอนเฟรลก็
สามารถส่งคณะสังเกตการณ์ในการเลือกตัง้ พ.ศ. 2544 2548 2550 และ 2554 ทว่ามีความ
กังวลกันว่าประเทศไทยจะไม่อนุญาตให้ผสู้ งั เกตการณ์จากต่างประเทศเข้ามาในการเลือกตัง้
คราวนี้หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย แถลงว่าผู้
สังเกตการณ์จากต่างประเทศ “ไม่จ�ำเป็น” เนื่องจากว่าการอนุญาตให้มีผู้สังเกตการณ์
หมายความว่าประเทศไทยมีปญ
ั หาเกีย่ วกับการเลือกตัง้ 34 ค�ำกล่าวเช่นนีน้ า่ ประหลาดใจเป็น
อย่างยิ่งเมื่อค�ำนึงว่าประเทศไทยเป็นสมาชิกสหภาพรัฐสภา(Inter-Parliamentary Union
หรือ IPU) ซึ่งเป็นองค์กรที่รับรองสิทธิของผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเลือกตั้ง35

33 Pravit Rojanaphruk, “Poll observers give “F” grade to Election Commission”, Khaosod English, 7 มีนาคม
2562, http://www.khaosodenglish.com/news/2019/03/07/poll-observers-give-f-grade-to-election-commission/
34 Aekarach Sattaburuth, “Foreign poll observers ‘not needed’”, Bangkok Post, 7 พฤศจิกายน 2561, https://
www.bangkokpost.com/news/politics/1571158/foreign-poll-observers-not-needed
35 Declaration on Criteria for Free and Fair Elections (ปฏิญญาว่าด้วยเกณฑ์ส�ำหรับการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม),
มาตรา 4(7): “รัฐควรจะด�ำเนินมาตรการทั้งปวงที่จ�ำเป็นและเหมาะสมเพื่อดูแลให้มีกระบวนการเลือกตั้งทั้งกระบวนมีความ
โปร่งใส เช่น ผ่านทางการมีตัวแทนพรรคการเมืองและผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการรับรอง”
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นางจันดานี วาตาวาลา ผู้อ�ำนวยการแอนเฟรล และนายดามาโซ จี. แม็กบูอัล โฆษกแอนเฟรล
พบกับ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายอนุชา จันทร์สุริยา ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่กกต.เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์

เคราะห์ดีที่กกต.ไม่ท�ำตามค�ำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และอนุญาต
ให้แอนเฟรลน�ำคณะสังเกตการณ์จากนานาชาติลงพื้นที่ในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 หลัง
จากยื่นหนังสือไปครั้งแรกในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 แอนเฟรลก็ได้พบกับประธานกกต.
นายอิทธิพร บุญประคอง และเจ้าหน้าที่กกต.เพื่อหารือเกี่ยวกับการสังเกตการณ์การเลือก
ตั้ง ถึงแอนเฟรลจะได้ยื่นขอไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 แต่กกต.ก็เพิ่งมาให้การรับรอง
เอาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ไม่ถึงสิบวันก่อนการเลือกตั้ง ท�ำให้เราไม่สามารถจัดตั้งคณะ
สังเกตการณ์อย่างเต็มรูปแบบได้ ในอนาคต ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งจ�ำเป็นต้องมีกติกาที่
ชัดเจนและการให้การรับรองที่สมควรแก่เวลา อันเป็นหลักการส�ำคัญของปฏิญญาว่าด้วย
หลักการส�ำหรับการสังเกตการณ์การเลือกตั้งระหว่างประเทศ36 และปฏิญญากรุงเทพฯ ว่า
ด้วยการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม37 ซึ่งเป็นตราสารที่เรายึดถือเป็นแนวทาง
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36 Declaration of Principles for International Election Observation (ปฏิญญาว่าด้วยหลักการส�ำหรับการสังเกตการณ์
การเลือกตั้งระหว่างประเทศ), มาตรา 12: “เพื่อให้ภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตั้งระหว่างประเทศสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ จะต้องมีสภาพเงื่อนไขพื้นฐานบางประการ ดังนั้นจึงไม่ควรมีการสังเกตการณ์เลือกตั้ง
ระหว่างประเทศขึน้ จนกว่าประเทศทีจ่ ดั การเลือกตัง้ นัน้ จะ (ก) ออกค�ำเชิญหรือชีใ้ ห้เห็นถึงความเต็มใจทีจ่ ะรับคณะสังเกตการณ์
การเลือกตั้งระหว่างประเทศตามเกณฑ์ข้อบังคับของแต่ละองค์กร เป็นการล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งอย่างเหมาะสมเพียงพอ
เพื่อให้มีการวิเคราะห์กระบวนการทั้งปวงที่ส�ำคัญต่อการจัดการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้...”
37 Bangkok Declaration on Free and Fair Elections (ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม), มาตรา
18(2): “เมื่อการรับรองออกให้อย่างไม่คงเส้นคงวาหรือออกให้เพียงในนาทีสุดท้าย ก็เป็นการยากส�ำหรับกลุ่มสังเกตการณ์
การเลือกตั้งที่จะด�ำเนินการวางแผนอันซ�้ำซ้อนที่จ�ำเป็นส�ำหรับภารกิจในการสังเกตุกระบวนการก่อนการเลือกตั้งและในวัน
เลือกตัง้ และกิจกรรมต่างๆ หลังการเลือกตัง้ ได้อย่างเหมาะสม หน่วยงานทีจ่ ดั การเลือกตัง้ ควรจะก�ำหนดกฎอย่างชัดเจนเพือ่
ให้มีการให้การรับรองผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสมกับเวลา และน�ำมาใช้
อย่างเป็นธรรมและคงเส้นคงวา”
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ภายใต้กฎหมายเลือกตัง้ กกต.อาศัยผูต้ รวจการเลือกตัง้ ในการดูแลการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ในระดับท้องถิน่ และในการตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตในการเลือก
ตั้ง ในแต่ละจังหวัดมีการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง 2-8 คน รวมทั้งสิ้น 413 คน38 กกต.
จัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง 92,837 หน่วยทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่
เลือกตั้งที่ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลสัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าตนได้รับการฝึกอบรมเป็น
เวลาอย่างน้อยหนึ่งวันในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งและรู้สึกพร้อมปฏิบัติหน้าที่
อย่างไรก็ตาม กรณีการจัดการทีผ่ ดิ พลาดหรือความรูเ้ รือ่ งขัน้ ตอนการเลือกตัง้ แบบขอไปทีที่
เกิดขึน้ นัน้ บ่งชีว้ า่ การฝึกอบรมยังไม่เพียงพอ นอกเหนือจากเจ้าหน้าทีข่ องกกต.เองแล้ว กกต.
ยังสามารถขอความช่วยเหลือจาก “ศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้ง” ของกรมการ
ปกครองและหน่วยงานอื่นได้เพื่อดูแลความเรียบร้อยและอ�ำนวยความสะดวก39

ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลเข้าร่วมการฝึกอบรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง
ในวันที่ 19 มีนาคม ที่อ�ำเภอศรีส�ำโรง จังหวัดสุโขทัย
38 NNT, “EC shortlists 413 inspectors to ensure fair elections across Thailand”, 26 ธันวาคม 2561, https://news.
thaivisa.com/article/29993/ec-shortlists-413-inspectors-to-ensure-fair-elections-across-thailand
39 Bangkok Post, “Poll support centres set up to help watchdog”, 22 กุมภาพันธ์ 2562, https://www.bangkokpost.com/news/general/1632958/poll-support-centres-set-up-to-help-watchdog
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กฎระเบียบของกกต.ส�ำหรับการเลือกตั้งปี 2562 ไม่ได้ถูกท�ำให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายบน
เว็บไซต์ของกกต. หรือไม่ได้รับการเผยแพร่ให้กับสื่อต่างๆ และสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
อีกทัง้ กกต.ยังไม่มกี ารรายงานเกีย่ วกับข้อร้องเรียนทีเ่ ปิดเผยต่อสาธารณะหรือระบบติดตาม
ผลที่ ผู ้ ส นใจสามารถติ ด ตามความคื บ หน้ า ของกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ก� ำ ลั ง ตรวจสอบได้
พรรคการเมือง นักวิเคราะห์ และผู้สังเกตการณ์ทางการเมือง ได้แต่อาศัยข้อมูลบางส่วนที่
กกต.เผยแพร่ออกมาในระหว่างการแถลงข่าวเท่านัน้ การขาดความโปร่งใสและความร่วมมือ
ระหว่างกกต.และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งท�ำให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะถูกจ�ำกัดอย่างรุนแรง เราจึงขอเรียกร้องให้ทางการไทยใช้แนวทางเชิงรุกและเปิด
เผยมากขึ้นในการเผยแพร่ข้อมูลและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งควรจะถูกท�ำให้
สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการ

ภาพหน้าจอของแอพพลิเคชั่น Smart Vote ของกกต. แสดงตัวอย่างข้อมูล
ที่มีให้กับผู้มีสิทธิออกเสียงเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้ง ผู้สมัคร และพรรคการเมือง

ความริเริ่มที่น่ายินดีประการหนึ่งของกกต.คือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ 3
แอพพลิเคชัน่ ส�ำหรับผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงและเจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ “Smart Vote”
ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและผู้สมัครให้กับผู้มีสิทธิออกเสียง
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แอพดังกล่าวเพียบพร้อมด้วยอินโฟกราฟิค วิดีโอ เอกสารทางการของกกต. และข้อมูล
เกีย่ วกับผูส้ มัคร ท�ำให้ผใู้ ช้สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเลือกตัง้ ของตน ทีต่ งั้ ของ
หน่วยเลือกตัง้ รายชือ่ พรรคทีส่ ง่ ผูส้ มัครในเขต กระบวนการเลือกตัง้ ล่วงหน้า และกฎระเบียบ
พืน้ ฐานเกีย่ วกับขัน้ ตอนการเลือกตัง้ มีการติดประกาศคิวอาร์โค้ดทีห่ น่วยเลือกตัง้ หลายแห่ง
เพื่อโฆษณาแอพดังกล่าว Smart Vote ถูกดาวน์โหลดไปมากกว่า 100,000 ครั้งจากกูเกิ้ล
เพลย์สโตร์ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจ�ำนวนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
แม้ว่าแอพดังกล่าวจะสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีสิทธิ
ออกเสียงซึง่ ควรได้รบั การส่งเสริมให้พฒ
ั นา แต่กย็ งั มีขอ้ บกพร่องทีค่ วรได้รบั การแก้ไขส�ำหรับ
การเลือกตั้งคราวหน้า ข้อมูลพื้นฐานบางอย่างไม่ปรากฏในแอพ เช่น ค�ำแนะน�ำขั้นตอนการ
กาบัตรเลือกตั้งอย่างถูกต้อง นโยบายของพรรคการเมือง หรือผลการเลือกตั้ง เช่นเดียวกัน
กับที่เราเสนอแนะให้ทำ� ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีความโปร่งใสมากขึ้น กกต.ควรดูแล
ให้ข้อมูลที่ปรากฏในแอพมีความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ นอกจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่
ปรากฏในแอพเหล่านี้ก็ควรจะมีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกกต.หรือเว็บไซต์เฉพาะที่ผู้มีสิทธิ
ออกเสียงสามารถเข้าถึงด้วยอุปกรณ์ใดๆ ได้โดยง่าย ซึ่งในคราวนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้น
อีกแอพพลิเคชัน่ หนึง่ ทีม่ ชี อื่ ว่า “ตาสับปะรด” ให้ประชาชนได้มชี อ่ งทางร้องเรียนเกีย่ วกับสิง่
ผิดปกติตอ่ กกต. หลังจากเข้าสูแ่ อพพลิเคชัน่ ด้วยหมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชนแล้ว ผูใ้ ช้
สามารถส่งเรือ่ งร้องเรียนต่อเจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ พร้อมแนบภาพหรือวิดโี อได้หากจ�ำเป็น แม้วา่
นี่จะเป็นความริเริ่มที่ดี แต่ก็สามารถท�ำให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยการอนุญาตให้มีการแจ้งหรือร้อง
เรียนโดยไม่ระบุตัวตนเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน นอกจากนี้ กลไกการร้องเรียนนี้ก็สามารถถูก
รวมไว้ใน Smart Vote ได้เพื่อจะได้ไม่ต้องดาวน์โหลดอีกแอพหนึ่งต่างหากที่คนไม่ค่อยรู้จัก
ไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแอพดังกล่าว และจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ส่งผ่านแอ
พนี้และการด�ำเนินการของกกต.เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเหล่านั้นไม่เคยได้รับการเปิดเผย ดัง
นั้น ตาสับปะรดจะได้ผลอย่างไรเพียงใดนั้นไม่เป็นที่ทราบได้
แอพพลิเคชั่นสุดท้ายมีไว้ส�ำหรับเจ้าหน้าที่เลือกตั้งเท่านั้นเพื่อใช้รายงานผลการนับคะแนน
ขึ้นไปตามล�ำดับชั้นของโครงสร้างของการจัดการเลือกตั้ง แอพนี้เรียกว่า “Rapid Report”
ซอฟต์แวร์นี้เคยถูกใช้งานมาแล้วในการลงประชามติปี 2559 ในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562
นี้ ระบบของ Rapid Report เกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคอย่างมาก ซึ่งว่ากันว่าเป็นสาเหตุ
ที่ท�ำให้การรายงานผลเบื้องต้นล่าช้าและไม่ถูกต้อง ในวันที่ 24 มีนาคม ผู้สังเกตการณ์ของ
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แอนเฟรลได้พบเห็นเจ้าหน้าที่เลือกตั้งหลายรายเปิดแอพดังกล่าวแล้วก็เจอแต่หน้าจอนิ่งไม่
ขยับและไม่โต้ตอบ ขณะทีก่ ารจัดท�ำระบบข้อมูลสารสนเทศเช่นนีม้ คี วามท้าทายด้านเทคนิค
สูงอยู่แล้ว หน่วยงานจัดการเลือกตั้งควรดูแลให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ผ่านการทดสอบมาเป็น
อย่างดีและปราศจากจุดรวนในระบบก่อนทีจ่ ะน�ำมาใช้ เพือ่ ความโปร่งใส ซอฟต์แวร์ทงั้ หมด
ที่ใช้ในการแจงนับคะแนนและส่งคะแนนควรได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
และขอรับฟังความคิดเห็นจากประชาสังคม ดังที่ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานในประเทศต่างๆ ที่
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเลือกตั้งไม่ว่าในขั้นตอนใดๆ

การจัดการบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

การเลือกตั้งเป็นเรื่องของทุกคน และดังนั้นการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจึง
ต้องมีการมีส่วนร่วมจากพลเมืองทุกคน ทั้งในฐานะผู้ออกเสียงหรือผู้สมัคร โดยไม่ค�ำนึงถึง
สภาพเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อันที่จริง มาตรฐานระดับภูมิภาค40และ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการเลือกตัง้ ทีเ่ ป็นประชาธิปไตยและด้านสิทธิมนุษยชนให้ความส�ำคัญ
กับหลักการนี้อย่างมาก4142 ในการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในทางเทคนิค ตัววัดความ
มีส่วนร่วมที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือคุณภาพของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อันเป็นหัวใจ
ส�ำคัญของการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นข้อพิจารณาส�ำคัญในการชี้ว่าการเลือกตั้งหนึ่งๆ เป็น
ประชาธิปไตยหรือไม่
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40 ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม, มาตรา 2: “1. การห้ามบุคคลบางกลุ่มจากการลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ เป็นการบัน่ ทอนความชอบธรรมของการเลือกตัง้ ทีค่ วรเป็นการแสดงความเห็นทีแ่ ท้จริงของประชาชน กฎหมายเลือก
ตัง้ จะต้องพิจารณาว่าหลักการเรือ่ งการมีสทิ ธิเลือกตัง้ ถ้วนหน้าได้รบั การรับรองไว้อย่างสอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ
2. พลเมืองในอายุที่เลือกตั้งได้จะต้องได้รับการประกันสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะมีศาสนา ชาติพันธุ์ หรือ
สถานะทางสังคมใดๆ”
41 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, ข้อ 21: “บุคคลมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในรัฐบาลแห่งประเทศของตน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
ผู้แทนซึ่งผ่านการเลือกอย่างเสรี…”
42 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, ข้อ 25: “พลเมืองทุกคนย่อมมีสทิ ธิและโอกาส โดยปราศจาก
ความแตกต่างดังกล่าวไว้ในข้อ 2 (เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์
แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่นๆ) และโดยปราศจากข้อจ�ำกัดอันไม่สมควร:
(ก) ในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจโดยตรง หรือผ่านทางผู้แทนซึ่งได้รับเลือกมาอย่างเสรี
(ข) ในการที่จะออกเสียงหรือได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งอันแท้จริงตามวาระซึ่งมีการออกเสียงโดยทั่วไปและเสมอภาค และ
โดยการลงคะแนนลับเพื่อประกันการแสดงเจตนาโดยเสรีของผู้เลือก…”
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ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการเลือกตัง้ ทีเ่ สรีและเป็นธรรมเน้นย�ำ้ ว่าคุณภาพของบัญชีรายชือ่
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ของประเทศส่งผลต่อความชอบธรรมของการเลือกตัง้ ตลอดจนความเชือ่ มัน่
ของประชาชนในกระบวนการเลือกตัง้ รัฐธรรมนูญปี 2560 ของไทยระบุชดั แจ้งว่าการเลือก
ตั้งเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้ที่ไม่ไปเลือกตั้งโดยปราศจากเหตุผล
อันควร “อาจถูกจาํ กัดสิทธิบางประการตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ การมีสทิ ธิเลือกตัง้ ถูกนิยาม
โดยมาตรา 95 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ไว้ดังนี้
“1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมา
แล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
2. มีอายุไม่ต�่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึง
วันเลือกตั้ง”
มาตรานีย้ งั รับรองสิทธิของผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีอ่ ยูน่ อกเขตเลือกตัง้ ทีต่ นมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน
หรืออยู่นอกประเทศไทยอีกด้วย
ในอีกด้านหนึ่ง ขณะที่กฎหมายบังคับให้พลเมืองไทยทุกคนต้องใช้สิทธิเลือกตั้ง มาตรา 96
ของรัฐธรรมนูญก็ระบุกลุ่มบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้
“1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ”
พลเมืองไทยไม่จำ� เป็นต้องลงทะเบียนเพือ่ ให้อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ การอยูใ่ นบัญชี
รายชือ่ ดังกล่าวเป็นไปโดยอัตโนมัติ และข้อมูลเกีย่ วกับผูม้ สี ทิ ธิแต่ละคนถูกน�ำมาจากเอกสาร
อื่นๆ ของรัฐที่มีอยู่แล้ว ข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่มาจากทะเบียนราษฎรที่จัดการ
ดูแลโดยส�ำนักงานเขตและอ�ำเภอ อันประกอบด้วยทะเบียนบ้านและสมาชิกในบ้านในพื้นที่
การปกครองหนึ่งๆ
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ภาพหน้าจอของเว็บไซต์ที่พลเมืองไทย
สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเลือกตั้งของตนได้

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของไทยมีข้อมูลอย่างเช่น ชื่อ เพศ วันเกิด และหมายเลขบัตร
ประจ�ำตัวประชาชนของแต่ละคน บัญชีรายชื่อดังกล่าวจะถูกประกาศเป็นเวลา 20 วันก่อน
การเลือกตัง้ ให้ผมู้ สี ทิ ธิได้ตรวจสอบข้อมูลเพือ่ เป็นการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง ผูม้ สี ทิ ธิ
เลือกตั้งสามารถไปดูบัญชีรายชื่อได้ที่ส�ำนักงานเขตหรืออ�ำเภอหรือจากฐานข้อมูลออนไลน์
และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่กกต.จัดท�ำขึ้น แต่ละครัวเรือนจะได้รับเอกสารที่ระบุ
รายชือ่ สมาชิกในครัวเรือนและทีต่ งั้ ของหน่วยเลือกตัง้ ซึง่ ในการเลือกตัง้ คราวนีม้ กี ารส่งล่าช้า
เป็นบางส่วน หากพบข้อมูลที่ผิดพลาด ประชาชนก็สามารถแจ้งส�ำนักงานเขตหรืออ�ำเภอที่
จะด�ำเนินการแก้ไขซึง่ ควรแล้วเสร็จก่อนการเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน ประชาชนยังสามารถ
ตั้งค�ำถามเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อได้อีกด้วย ภายใต้กฎ
ระเบียบปัจจุบัน เจ้าบ้านยังสามารถทักท้วงข้อมูลในบัญชีรายชื่อในวันเลือกตั้งได้แต่ต้องให้
ข้อมูลที่มากเพียงพอ
กระบวนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเริ่มด�ำเนินการในช่วงวันที่ 28 มกราคมถึง 19
กุมภาพันธ์ 2562 การลงทะเบียนดังกล่าวท�ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนล่วง
หน้า43ในเขตที่ตนพักอาศัยอยู่จริง โดยไม่ต้องเดินทางไปยังเขตที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อลง
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คะแนนในวันเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่นอกเขต
เลือกตัง้ ของตน แต่กม็ บี างส่วนทีเ่ ลือกทีจ่ ะลงคะแนนล่วงหน้า43ในเขตของตนเนือ่ งจากจะไม่
สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้ เช่น กรณีต้องท�ำหน้าที่ประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง
กระบวนการนีย้ งั รวมถึงพลเมืองไทยทีอ่ าศัยอยูใ่ นต่างประเทศด้วย โดยสามารถไปลงคะแนน
ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด44 การลงทะเบียนสามารถท�ำได้ด้วยการไปยัง
ส�ำนักงานเขตหรืออ�ำเภอหรือสถานทูตเพื่อแสดงความจ�ำนงที่จะลงคะแนนในเขตที่ตนพัก
อาศัย หรือสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ก็ได้ จากนั้นบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งล่วงหน้าจะ
ถูกจัดท�ำขึ้นแยกต่างหากอีกชุดหนึ่ง และชื่อในบัญชีดังกล่าวจะต้องถูกน�ำออกจากบัญชี
รายชื่อผู้ใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง

ตัวอย่างของรายชื่อที่ถูกน�ำออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเจ้าหน้าที่

จากการสัมภาษณ์และตรวจสอบของคณะผู้สังเกตการณ์พบว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มีความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่และพบแต่เพียงปัญหาเล็กน้อย ข้อผิดพลาดสองสามอย่างที่
แอนเฟรลพบเห็นเป็นเรื่องของการปรากฏชื่อของเด็กและผู้เสียชีวิตในบัญชีรายชื่อโดย
ไม่ได้เจตนาและแต่ละกรณีไม่เกี่ยวข้องกัน45 ไม่มรี ายงานพบเจอกรณีชอื่ ของผูเ้ ลือกตัง้ ล่วง
43 การเลือกตั้งล่วงหน้านอกและในเขตเลือกตั้งจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2562
44 การเลือกตั้งล่วงหน้าในต่างประเทศจัดขึ้นในวันที่ 4-16 มีนาคม 2562
45 The Nation, “EC threatened with lawsuits, impeachment over alleged irregularities”, 27 มีนาคม 2562,
https://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30366599
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หน้าปรากฏอยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิในวันเลือกตัง้ ชือ่ ของผูท้ ตี่ อ้ งห้ามลงคะแนนยังคงมีอยู่
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ ผู้สังเกตการณ์พบเห็นการใช้วิธีการขีดฆ่าชื่อของผู้ที่ถูกลงโทษเพิก
ถอนสิทธิเลือกตัง้ ผูต้ อ้ งขัง และผูท้ ที่ างการถือว่า “วิกลจริตหรือจิตฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ”
ออกจากบัญชีรายชือ่ เพือ่ ไม่ให้สามารถลงคะแนนได้ ส่วนชือ่ ของผูน้ ำ� ทางศาสนาถูกปล่อยไว้
โดยไม่มีการท�ำเครื่องหมาย ดังนั้นก็เท่ากับเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นลงคะแนนได้หากไม่
สวมชุดแต่งกายทางศาสนามา
โดยรวมแล้ว บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีคุณภาพยอดเยี่ยม โดยมีเหตุการณ์เพียงไม่กี่ครั้ง
ทีผ่ มู้ าใช้สทิ ธิไม่สามารถลงคะแนนได้เนือ่ งจากไม่มชี อื่ อยูใ่ นบัญชี ส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในระหว่าง
การเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม ซึ่งมักมีสาเหตุจากความไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการ
ลงทะเบียนออนไลน์ โดยผู้ลงทะเบียนไม่ได้ท�ำขั้นตอนสุดท้ายให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ มีผู้ลง
ทะเบียนเลือกตัง้ ล่วงหน้ารวมทัง้ สิน้ 2,632,935 คนทัว่ ประเทศ และอีก 119,313 คนส�ำหรับ
การเลือกตั้งล่วงหน้าในต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม การจัดท�ำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นไปโดยอัตโนมัติก็มีผลที่หลีกเลี่ยงไม่
ได้อย่างหนึ่งคือความตายตัวของระบบที่ไม่ยอมให้เปลี่ยนข้อมูลของผู้มีสิทธิ โดยเฉพาะที่อยู่
ของผู้มีสิทธิ ยกตัวอย่างเช่น ในกรุงเทพฯ แอนเฟรลสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่อาศัยใน
กรุงเทพฯ มาเป็นเวลาหลายสิบปีแต่ต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อลงคะแนนเลือกผู้
สมัครในเขตเลือกตัง้ ในจังหวัดทีต่ นมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน คนเหล่านีบ้ อกว่าเอาเข้าจริงพวก
เขาก�ำลังเลือกผูส้ มัครทีไ่ ม่ได้เป็นตัวแทนของพวกเขา ดังนัน้ จึงควรมีความพยายามท�ำให้เกิด
ความยืดหยุน่ มากขึน้ ในการเปลีย่ นทะเบียนบ้านหรือเปลีย่ นทีอ่ ยูใ่ นทะเบียนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถตัดสินใจได้ว่าตนควรจะเลือกตั้งในเขตใด
ขณะทีส่ ำ� นักงานเขตและอ�ำเภอจัดการบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ได้เป็นอย่างดี กกต.ท�ำผิด
พลาดในการประกาศจ�ำนวนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทัง้ ประเทศ จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2562 กกต.
แถลงว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 51,205,624 คน แต่ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 จ�ำนวนดังกล่าว
เพิ่มขึ้นเป็น 51,239,638 คน ไม่มีค�ำอธิบายจากกกต.เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นนี้ และความคลาด
เคลื่อนเช่นนี้ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงต่อความถูกต้องสุจริตของข้อมูลในบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง ในการเขียนรายงานฉบับนี้ แอนเฟรลจะใช้ตัวเลขที่แถลงในวันที่ 28 มีนาคม
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การจดทะเบียนพรรคการเมืองและการก�ำกับดูแล

มีกฎหมายหลายฉบับที่ก�ำกับดูแลการจัดตั้งและจดทะเบียนพรรคการเมืองที่ประสงค์จะลง
สมัครรับเลือกตั้ง บทบัญญัติที่ส�ำคัญที่สุดอยู่ในมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 และ
ในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 สองฉบับนีก้ ำ� หนดเกีย่ วกับการ
จดทะเบียนพรรคการเมือง การก�ำกับดูแล และการมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ในบรรดาข้อ
ก�ำหนดส�ำหรับการจัดตั้งพรรคการเมืองมีเป็นต้นว่า ต้องมีสมาชิกร่วมก่อตั้งอย่างน้อย 500
คนตามมาตรา 9 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ มีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท และ
ต้องประชุมร่วมกันโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 250 คนตามมาตรา 10 อย่างไรก็ตาม
ผู้ขอจัดตั้งพรรคทั้งหมดจะต้องขออนุญาตจากคสช.ในการจัดประชุมร่วมกันในปี 2561 เพื่อ
จะได้ไม่เป็นการละเมิดค�ำสั่งห้ามการสมาคมรวมตัวที่บังคับใช้อยู่ในเวลานั้น จากนั้นกกต.มี
เวลา 30 วันในการพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับการยื่นขอหรือไม่ ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่
เป็นวันแรกของการจดทะเบียนพรรคการเมือง มีพรรคการเมืองใหม่อย่างน้อย 38 พรรคยื่น
ขอจดทะเบียนกับกกต.46 พอถึง 3 เมษายน 2561 มีพรรคการเมืองยื่นขอจดทะเบียนรวม
กันทั้งสิ้น 98 พรรค47
มีพรรคการเมือง 81 พรรคที่กกต.อนุญาตให้ลงสมัครรับเลือกตั้งและส่งชื่อผู้สมัครแบบแบ่ง
เขต48 แบบบัญชีรายชือ่ 49 และเสนอชือ่ ผูท้ จี่ ะเป็นนายกรัฐมนตรี การยืน่ ใบสมัครของผูส้ มัคร
เริ่มตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สมัครแต่ละคนไม่ว่าจะแบบแบ่งเขต หรือแบบบัญชี
รายชื่อ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมลงทะเบียนที่ขอคืนไม่ได้ 10,000 บาท ในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ กกต.แถลงว่าผู้สมัคร 10,792 คนจาก 81 พรรค50มีคุณสมบัติถูกต้องส�ำหรับ
การลงรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ส่วนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อมีผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 2,810
คนจาก 77 พรรค51 และมีการเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี 71 ชื่อจาก 46 พรรค

46 AFP, “Dozens of new political parties register in run up to Thai poll”, The Straits Times, 2 มีนาคม 2561,
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailands-election-commission-opens-registration-for-new-parties
47 The Nation, “Fifteen new political parties get approval”, 13 เมษายน 2561, http://www.nationmultimedia.
com/detail/politics/30343087
48 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561, มาตรา 45
49 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561, มาตรา 57
50 กกต.ได้รับชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขต 11,181 ชื่อ แต่พิจารณาว่าขาดคุณสมบัติ 389 ชื่อ
51 กกต.ได้รับชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 2,917 ชื่อ แต่พิจารณาว่าขาดคุณสมบัติ 107 ชื่อ
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ตัวแทนและผู้สมัครจากพรรคการเมืองในวันรับสมัครเลือกตั้งในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สนามกีฬา
เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพฯ (ที่มา: The Nation)

กระบวนการสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรนัก แต่ช่วงเวลาหลังจากการ
สมัครรับเลือกตั้งและการเสนอชื่อผู้จะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็เต็มไปด้วยประเด็นโต้แย้งที่
เกิดจากกฎระเบียบก�ำกับพรรคการเมืองที่เป็นเทคนิคมากเกินไปภายใต้พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและตัวรัฐธรรมนูญเอง ขณะทีต่ วั กระบวนการสมัครนัน้ ไม่
ได้มกี รอบจ�ำกัดมากนัก แต่กฎหมายทีผ่ กู โยงกันหลายฉบับท�ำให้พรรคการเมืองถูกยุบได้งา่ ย
ขึ้นด้วยเรื่องทางเทคนิค จากการศึกษาพบว่าระบบกฎหมายดังกล่าวไม่ได้แยกแยะระหว่าง
พรรคกับตัวบุคคลในพรรค และเกิดกรณีที่การละเมิดของสมาชิกพรรคสามารถน�ำไปสู่การ
ยุบพรรคได้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีบทบัญญัตใิ นแนวทางนีอ้ ย่าง
เช่น มาตรา 44, 45, 46, 72 และ 74 เป็นต้น ผลก็คือ กฎหมายเหล่านี้มีบทลงโทษที่หนัก
เกินเหตุโดยทั้งพรรคต้องรับโทษจากการกระท�ำผิดของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง นอกจากนี้
ระบบการเลือกตั้งยังไม่อนุญาตให้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยอิสระ การจ�ำกัดดังกล่าวเป็นการ
ละเมิดสิทธิทางการเมืองของบุคคลดังที่ระบุไว้ในตัวชี้วัดดิลี่ว่าด้วยการเลือกตั้งที่เป็น
ประชาธิปไตย52 และโดยคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ53
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52 Dili Indicators of Democratic Elections (ตัวชี้วัดดิลี่ว่าด้วยการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย), มาตรา II(ข)(4): “ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งอิสระจะต้องได้รับอนุญาตให้แข่งขันในการเลือกตั้ง”
53 ความเห็นทั่วไปล�ำดับที่ 25 ต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ของคณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ย่อหน้า 17: “สิทธิของบุคคลในการลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ควรถูกจ�ำกัดอย่างไม่สมเหตุผลด้วย
การก�ำหนดให้ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองหรือต้องสังกัดพรรคการเมืองใด”

“โอกาสที่หลุดลอยไปส�ำหรับการกลับสู่ประชาธิปไตย”

ประเด็นทีถ่ กเถียงกันมากทีส่ ดุ ประเด็นหนึง่ คือการยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ทีเ่ ป็นหนึง่
ในพรรคการเมืองทีเ่ กีย่ วพันกับพรรคเพือ่ ไทย กกต.เชือ่ ว่าพรรคทษช.กระท�ำการเป็นปฏิปกั ษ์
ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขหลังจากเสนอ
ชือ่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี เป็นนายกรัฐมนตรี54 12 ชัว่ โมง
หลังการประกาศเสนอชือ่ ทีส่ ร้างความตกตะลึงดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัวทรงมีพระราชโองการเกีย่ วกับเรือ่ งนีว้ า่ “เป็นการกระท�ำทีข่ ดั ต่อโบราณราชประเพณี [...]
ถือเป็นการกระท�ำทีม่ บิ งั ควรไม่เหมาะสมอย่างยิง่ 55” กกต.จึงพิจารณาไม่รบั รองการเสนอชือ่
ทูลกระหม่อมหญิงฯ เป็นนายกรัฐมนตรีและยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคทษช.
ตามกฎหมายจารีตทีอ่ า้ งถึงอย่างคลุมเครือ ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินตามค�ำร้องของกกต.ในวัน
ที่ 7 มีนาคม ให้ยบุ พรรคทษช.โดยทันที ตัดสิทธิผบู้ ริหารพรรค 14 คนจากการด�ำเนินกิจกรรม
ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการตั้งพรรค ลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้บริหารพรรคเป็นเวลา
10 ปี การยุบพรรคส่งผลให้ผู้สมัครของพรรคทษช.ทุกคนสิ้นสภาพการเป็นผู้สมัครรับเลือก
ตั้งในคราวนี้56 เนื่องจากว่ากระบวนการเลือกตั้งล่วงหน้าได้เริ่มขึ้นแล้วบางส่วนในขณะนั้น
จึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ออกเสียงจ�ำนวนหนึ่งได้แต่เฝ้ามองบัตรเลือกตั้งที่ตนได้กาไปแล้ว
กลายเป็นบัตรเสียเนื่องจากค�ำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ
หลายคนแสดงความเห็นว่าการจัดการเรือ่ งนีข้ องทางการไทยดูเข้าข่ายการลุแก่อำ� นาจ57 และ
การบิดเบือนกฎหมาย58 พรรคทษช.เองไม่ได้อทุ ธรณ์คำ� ตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนบาง
คนที่วิจารณ์ค�ำตัดสินก�ำลังถูกด�ำเนินคดีอาญา ยกตัวอย่างเช่น เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่
นายปิยะบุตร แสงกนกกุล ถูกตั้งข้อหาดูหมิ่นศาลตามมาตรา 198 ของประมวลกฎหมาย
54 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาทรงลาออกจากฐานันดรศักดิเ์ ป็นสามัญชนเพือ่ เข้าพระพิธเี สกสมรสกับชาวอเมริกนั ใน
ปีพ.ศ. 2515 หลังจากการหย่าในปีพ.ศ. 2541 ทูลกระหม่อมฯ เสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวรและปฏิบัติพระกรณียกิจ
ในฐานะพระบรมวงศานุวงศ์โดยไม่ได้รับฐานันดรศักดิ์คืน หลังจากที่ทรงรับเป็นผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคไทย
รักษาชาติ พระองค์ทรงโพสท์ข้อความทางอินตาแกรมประกาศว่าตนเป็น “สามัญชน” แล้ว พระองค์ “...ให้พรรคไทยรักษา
ชาติใช้ชื่อเพื่อเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงการแสดงสิทธิ เสรีภาพ และความไม่มีอภิสิทธิ์ใด ๆ เหนือปวงชนชาวไทย
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ”. ที่มา: The Nation, “I’m ‘now a commoner’ candidate”, 8 กุมภาพันธ์ 2562, https://
www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30363777
55 Bangkok Post, “Princess Ubolratana ‘may not take political position’”, 8 กุมภาพันธ์ 2562, https://www.
bangkokpost.com/news/politics/1626046/princess-ubolratana-may-not-take-political-position
56 Bangkok Post, “Constitutional Court disbands Thai Raksa Chart”, 7 มีนาคม 2562, https://www.bangkokpost.
com/news/politics/1640796/constitutional-court-disbands-thai-raksa-chart
57 Amnesty International Thailand, “Decision to dissolve political party shows restrictive environment for
human rights”, 7 มีนาคม 2562, https://www.amnesty.or.th/en/latest/news/699
58 Eugénie Mérieau, “What is the role of a Constitutional Court in a military dictatorship? On the dissolution
of Thai Raksa Chart”, New Mandala, 5 เมษายน 2562, https://www.newmandala.org/whats-the-role-of-aconstitutional-court-in-a-military-dictatorship-on-the-dissolution-of-thai-raksa-chart/
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อาญาและข้อหาเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จตามมาตรา 14(2) ของพ.ร.บ.อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ จากการที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ค�ำตัดสินยุบพรรคทษช.59
การแก้ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ และพ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ก�ำหนดอ�ำนาจและหน้าที่ขอ
งกกต.ไว้อย่างกว้างๆ ในการ “จัดหรือดาํ เนินการ และควบคุมดูแล” การเลือกตัง้ 60 มีอาํ นาจ
สืบสวนหรือไต่สวน สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการ
ชัว่ คราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึง่ ปี และสัง่ ให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่ กกต.ไม่เพียงแต่เป็นองค์กร
ทีม่ อี ำ� นาจกึง่ ตุลาการเท่านัน้ แต่ยงั สามารถร้องต่อศาลฎีกาได้อกี ด้วยหากมีขอ้ สงสัยว่าผูส้ มัคร
ละเมิดกฎหมายเลือกตั้ง61 หรือต่อศาลรัฐธรรมนูญหากการละเมิดตามที่กล่าวหาเกี่ยวข้อง
กับคณะกรรมการบริหารพรรค62
กลไกแก้ ป ั ญ หาที่ ไ ม่ เ อนเอี ย งเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ของสาธารณชนต่ อ
กระบวนการเลือกตั้ง มีผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งบางส่วนระบุว่าตนไม่ค่อยเข้าใจกลไกการ
แก้ไขปัญหาร้องเรียนที่มีอยู่ เนื่องจากขั้นตอนด�ำเนินการในการจัดการปัญหาร้องเรียนเกี่ยว
กับการทุจริตในการเลือกตั้งและเรื่องอื่นๆ ไม่มีความชัดเจนส�ำหรับพวกเขา การเปิดเผย
รายการข้อร้องเรียนต่างๆ ต่อสาธารณะที่คนทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามกรณีร้อง
เรียนต่างๆ ได้จะเพิ่มความโปร่งใสให้กับกระบวนการเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ใน
อินโดนีเซีย ข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ปญ
ั หาร้องเรียนเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ได้รบั การ
เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเสรี
ตลอดช่วงเวลาของการเลือกตั้ง ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่ากกต.ล�ำเอียง
ซึ่งอาจเห็นภาพชัดที่สุดเมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติของกกต.เกี่ยวกับกรณีร้องเรียนต่างๆ ที่
มีต่อพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่คสช.หนุนหลัง กับที่มีต่อพรรคอื่นๆ
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59 Prachatai English, “Lawsuits against Future Forward proceed after Songkran”, 18 เมษายน 2562, https://
prachatai.com/english/node/8024
60 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, ข้อ 224-226
61 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, มาตรา 133
62 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, มาตรา 132
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ยกตัวอย่างเช่น หลังจากพรรคพปชร.จัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนระดมทุนในเดือนธันวาคม 2561
นักการเมืองคูแ่ ข่งและนักเคลือ่ นไหวอ้างว่ามีเจ้าหน้าทีร่ ฐั บริจาคเงินให้กบั พรรคดังกล่าวโดย
ผิดกฎหมาย มีการร้องเรียนต่อกกต.โดยกล่าวหาว่าเงินบริจาคจากบางรายมีจำ� นวนสูงกว่าที่
กฎหมายอนุญาต และพรรคพปชร.ไม่ได้รายงานยอดเงินที่ได้จากงานนี้อย่างถูกต้องครบ
ถ้วน6364 ในการตัดสินว่าพรรคพปชร.ไม่ได้กระท�ำผิด กกต.เพียงแต่สืบสวนข้อร้องเรียนตาม
มาตรา 74 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่เกี่ยวกับการรับบริจาค
เงินจากต่างชาติ ซึง่ ไม่ได้เป็นประเด็นร้องเรียนของผูร้ อ้ งเรียนคนใดเลย ข้อร้องเรียนส่วนใหญ่
เป็นเรื่องการกระท�ำผิดตามมาตรา 76 ที่ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐบริจาคเงิน
ให้แก่พรรคการเมือง65 แม้แอนเฟรลจะไม่ลว่ งรูร้ ายละเอียดของกรณีนซี้ งึ่ ไม่มกี ารเปิดเผยต่อ
สาธารณะ แต่อาการลังเลทีจ่ ะสืบสวนข้อกล่าวหาร้ายแรงเกีย่ วกับการละเมิดเรือ่ งการรับเงิน
บริจาคและความกระฉับกระเฉงในการปัดเป่าข้อกล่าวหาให้กับพรรคพปชร.ย่อมก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงต่อกกต.
ในอีกกรณีหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างสูง กกต.มีค�ำวินิจฉัยที่ประหลาดว่านายกรัฐมนตรี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและดังนั้นจึงมีสิทธิที่จะถูกเสนอชื่อเป็น
นายกรัฐมนตรี66 ค�ำวินจิ ฉัยดังกล่าวมีออกมาสามวันก่อนการเลือกตัง้ หลังจากสมาคมองค์การ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องเรียนเกี่ยวกับการเสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์ของพรรคพปชร. กกต.
วินิจฉัยไปในทางเดียวกับส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ชี้ว่าหัวหน้าคสช.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ
แต่ได้รับแต่งตั้งโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ และมิได้อยู่ในบังคับบัญชาหรือใน
ก�ำกับดูแลของรัฐ แม้จะไม่ชัดเจนว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ�ำนาจวินิจฉัยเรื่องนี้หรือไม่ก็ตาม
นอกจากนี้ นักเคลือ่ นไหวคนหนึง่ ชีว้ า่ พล.อ.ประยุทธ์เคยถูกศาลฎีกาวินจิ ฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่
รัฐในอีกคดีหนึง่ ซึง่ อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นถึงความไม่คงเส้นคงวาเกีย่ วกับสถานะของหัวหน้า
คณะรัฐประหารในมุมมองของกฎหมาย67

63 The Nation, “Bellies full, but who paid?”, 21 ธันวาคม 2561, http://www.nationmultimedia.com/detail/
politics/30360861
64 Bangkok Post, “Activist wants PalangPracharat donations probed”, 19 มกราคม 2562, https://www.bangkokpost.com/news/politics/1614138/activist-wants-palang-pracharath-donations-probed
65 Mongkol Bangprapa, “Anger as PPRP let off the hook”, Bangkok Post, 13 มีนาคม 2562, https://www.bangkokpost.com/news/politics/1643404/anger-as-pprp-let-off-hook
66 Thitinan Pongsudhirak, “The anatomy of a very tricky election”, Bangkok Post, 29 มีนาคม 2562, https://
www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1652708/the-anatomy-of-a-very-tricky-election
67 Prachatai, “Prayut the government official cannot run for PM, contends victim convicted of failing to
follow the order of government official Prayut”, 20 มีนาคม 2562, https://prachatai.com/english/node/7978
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ในอีกด้านหนึง่ กกต.ดูจะด�ำเนินการฉับไวในหลายกรณีทเี่ กีย่ วข้องกับพรรคฝ่ายต่อต้านคสช.
เช่น ในการยื่นร้องคดีพรรคไทยรักษาชาติต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็น
ปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลัง
จากเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นนายกรัฐมนตรี
กกต.ยังเพิกถอนสิทธิผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยที่ชนะการเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ข้อหาซื้อเสียงเนื่องจากบริจาคเงินให้วัดในช่วงการหาเสียง68 ผู้สมัครรายนั้นปฏิเสธข้อกล่าว
หาและโต้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากพระไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าจะ
อย่างไร การตัดสินเช่นนีน้ า่ ประหลาดใจเพราะผูส้ มัครรายอืน่ ก็บริจาคเงินในลักษณะเดียวกัน
โดยไม่มีการเอาผิดอะไร ซึ่งแสดงถึงการใช้กฎหมายเลือกตั้งอย่างเลือกปฏิบัติ

การนับคะแนนที่อ�ำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 พฤษภาคม

การเพิกถอนสิทธิผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งดังกล่าวท�ำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้งเขตเป็น
กรณีเดียวในการเลือกตัง้ ครัง้ นี้ การเลือกตัง้ ใหม่มขี นึ้ ทีเ่ ขต 8 ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 26
พฤษภาคม และแอนเฟรลได้สังเกตการณ์การเตรียมการเป็นอย่างดีของเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง
และการลงคะแนนที่เป็นไปอย่างสงบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สิทธิบางรายก็แสดงอาการไม่เข้าใจ
ว่าท�ำไมตนถึงต้องมาลงคะแนนเลือกตั้งอีกรอบซึ่งบ่งบอกว่าพวกเขาไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทีเ่ พียงพอจากเจ้าหน้าทีจ่ ดั การเลือกตัง้ ในพืน้ ที่ มีการหักมุมอย่างพิสดารเกิดขึน้ คือ การเลือก
ตัง้ ใหม่สง่ ผลให้พรรคไทรักธรรมทีไ่ ด้ 33 คะแนนจากทีเ่ คยได้ 57 คะแนนเมือ่ วันที่ 24 มีนาคม
ต้องสูญเสียที่นั่งเพียงหนึ่งเดียวที่ได้มาจากระบบบัญชีรายชื่อไปเนื่องจากการต้องค�ำนวณ
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68 The Nation, “Pheu Thai candidate dismisses allegations, demands review of orange card”, 26 เมษายน 2562,
https://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30368419
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คะแนนเสียงใหม่69 กฎหมายเลือกตั้งก�ำหนดว่าหากมีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี ก็ให้คํานวณคะแนนเสียงและจัดสรรที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อใหม่ทุก
ครั้งไป70
นอกจากการเลือกตัง้ ใหม่ทเี่ ชียงใหม่แล้ว ก็มคี วามผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ในวันเลือกตัง้ ทีต่ อ้ ง
ได้รับการแก้ไข มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ระดับหน่วยเลือกตั้ง 6 หน่วยที่กรุงเทพฯ ล�ำปาง
ยโสธร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก เพราะจ�ำนวนบัตรลงคะแนนไม่ตรงกับจ�ำนวนผูม้ าใช้สทิ ธิ71
ในเขตหนึ่งของจ.นครปฐมมีการนับคะแนนใหม่ถึง 5 ครั้งกว่ากกต.จะรับรองผลได้ ซึ่งพรรค
อนาคตใหม่แสดงความกังขาผลการเลือกตั้งนี้เนื่องจากผู้สมัครของตนกลายมาเป็นที่สอง72
นอกจากนี้ ผู้สมัคร 11 รายถูกตัดสิทธิหลังการเลือกตั้งเนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
มากกว่าหนึ่งพรรคหรือไม่ก็เป็นสมาชิกพรรคมาไม่ถึง 90 วัน73 แม้ว่าการตัดสินเหล่านี้จะ
กระท�ำตามกฎหมาย แต่การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเป็นหน้าทีท่ กี่ กต.ควรท�ำให้เสร็จ
ก่อนวันเลือกตั้งเพื่อไม่ให้การใช้สิทธิของผู้ที่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครเหล่านี้ต้องเสียไป
ประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งในช่วงการเลือกตั้งคือการถือหุ้นในธุรกิจสื่อของผู้สมัคร กฎหมาย
เลือกตัง้ ห้ามผูส้ มัครเป็นเจ้าของหรือผูถ้ อื หุน้ ในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนใดๆ74 ก่อน
การเลือกตั้ง ภูเบศวร์ เห็นหลอด ผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ในเขตหนึ่งของจังหวัดสกลนคร
เป็นผู้สมัครคนแรกที่ถูกตัดสิทธิด้วยสาเหตุดังกล่าว เขาได้ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานในการจด
ทะเบียนตั้งบริษัทของตัวเองที่เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถออกหนังสือพิมพ์และประกอบ
กิจการสื่อได้ในอนาคต75 กรณีเช่นนี้เป็นเรื่องท�ำกันทั่วไปส�ำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการ ณ
ขณะทีเ่ ขียนรายงานนี้ เขายังเป็นผูส้ มัครเพียงรายเดียวทีถ่ กู ตัดสิทธิด้วยเหตุนที้ งั้ ทีม่ ีการร้อง
เรียนแบบเดียวกันต่อผู้สมัครจากพรรคอื่นด้วยเช่นกัน
69 Bangkok Post, “Chiang Mai victory gives bloc zero political gain”, 27 พฤษภาคม 2562, https://www.bangkokpost.com/news/politics/1684688/chiang-mai-victory-gives-bloc-zero-political-gain
70 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, มาตรา 129
71 The Nation, “Miscount cases in KhonKaen solved, fresh voting at six polling stations”, 19 เมษายน 2562,
https://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30367936
72 The Thaiger, “EC dogged by new controversy after poll re-run in Nakhon Pathom”, 30 เมษายน 2562, https://
thethaiger.com/hot-news/elections/ec-dogged-by-new-controversy-after-poll-re-run-in-nakhon-pathom
73 The Nation, “11 election candidates disqualified”, 2 พฤษภาคม 2562, https://www.nationmultimedia.com/
detail/politics/30368750
74 รัฐธรรมนูญปี 2560, มาตรา 98(3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,
มาตรา 42(3)
75 Bangkok Post, “Abuse of media share law a growing concern”, 27 เมษายน 2562, https://www.bangkokpost.
com/news/politics/1668132/media-share-minefield
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ที่เป็นข่าวครึกโครมมากที่สุดคือกรณีของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่
ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้โอนหุ้นธุรกิจสื่อก่อนสมัครรับเลือกตั้ง นายธนาธรชี้แจงว่าตนขายหุ้นดัง
กล่าวไปก่อนการสมัครกว่าสองเดือนแล้ว แต่กกต.ก็ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 16
พฤษภาคมด้วยเหตุผลทางกฎหมายที่ดูอ่อนปวกเปียก76 ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีค�ำวินิจฉัย
ออกมาแต่ มี ค� ำ สั่ ง ให้ น ายธนาธรหยุ ด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส .ส.จนกว่ า จะมี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ซึ่ ง
นายธนาธรปฏิบัติตามหลังจากเข้าร่วมกล่าวค�ำปฏิญาณตนในวันเปิดประชุมสภา
ประเด็นการถือหุ้นสื่อขยายตัวลุกลามไปอย่างรวดเร็ว โดยพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคต
ใหม่ยอ้ นเอาคืนด้วยการร้องเรียนให้ตรวจสอบคุณสมบัตนิ กั การเมืองฝ่ายตรงข้ามในประเด็น
เดียวกันนี้77 ในวันที่ 12 มิถุนายน ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ยื่นค�ำร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีของ 41 ส.ส.จาก 6 พรรคการเมือง78 และในวันที่ 14 มิถุนายน
ก็มีการร้องเรียนต่อกกต.ให้ตรวจสอบส.ส. 16 คนจากสองพรรคการเมืองในประเด็นดัง
กล่าว79 ในขณะที่ทุกคนเห็นด้วยว่าผู้สมัครไม่ควรมีอิทธิพลใดๆ เหนือสื่อในช่วงการหาเสียง
เลือกตั้ง ทว่าเจตนารมย์ของกฎหมายได้ถูกบิดผันไปเกินความสมเหตุสมผล และบรรดา
พรรคการเมืองก็พากันกอดคอแลกหมัดให้ร่วงไปตามกัน
เวลานี้มีคดีความจ�ำนวนมากที่ยงั รอการวินจิ ฉัย แอนเฟรลไม่ล่วงรูร้ ายละเอียดของแต่ละคดี
เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ความกังวลมีมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับการท�ำงาน
ของกกต.ที่จากผลงานที่ผ่านมาถูกมองว่าไม่คงเส้นคงวาและบางครั้งก็เลือกปฏิบัติในการ
บังคับใช้กฎหมาย กกต.และศาลควรจัดการข้อร้องเรียนทั้งหมดอย่างโปร่งใสและเป็นแบบ
เดียวกันหมดให้สมกับการรับหน้าทีส่ ำ� คัญของตน และสือ่ สารต่อสาธารณะให้ชดั เจนว่าก�ำลัง
ท�ำอะไรและเพราะเหตุใด

50

76 Teeranai Charuvastra, “EC asks Court to rule on disqualifying Thanathorn”, Khaosod English, 16 พฤษภาคม
2562, http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/05/16/ec-asks-court-to-rule-on-disqualifying-thanathorn/
77 Bangkok Post, “Media share minefield”, 27 เมษายน 2562, https://www.bangkokpost.com/news/politics/1668132/media-share-minefield
78 The Nation, “Pro-junta bloc hit by shares storm”, 13 มิถุนายน 2562, https://www.nationmultimedia.com/
detail/politics/30371010
79 NNT, “EC petitioned to probe alleged media share holdings of 16 MPs”, 14 มิถุนายน 2562, https://news.
thaivisa.com/article/36464/ec-petitioned-to-probe-alleged-media-share-holdings-of-16-mps
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บรรยากาศการเลือกตั้ง

ช่วงหาเสียง

ถึงแม้ว่าค�ำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 จะถูกยกเลิกไปในปลายปี 2561 และอนุญาตให้มีการ
ชุมนุมทางการเมืองได้เป็นครัง้ แรกนับแต่การยึดอ�ำนาจก็ตาม การหาเสียงเลือกตัง้ ก็ยงั ไม่เริม่
ขึน้ จนกระทัง่ ต้นปี 2562 เนือ่ งจากพรรคการเมืองต่างๆ ยังคงไม่แน่ใจว่าตนสามารถท�ำอะไร
ได้บ้าง80 ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเวลามากกว่าหนึ่งปี
ในการตระเวนเดินสายไปทัว่ ประเทศขณะทีฝ่ า่ ยตรงข้ามทางการเมืองไม่สามารถท�ำได้ รัฐบาล
ของเขาจัด “การประชุมครม.สัญจร” ตลอดทั้งปี 2560 และ 2561 เดินทางไปทั่วประเทศ
ด้วยเงินภาษีของประชาชน ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าเป็นอุบายในการหาเสียงที่ผิดกฎหมายและก่อน
เวลาอันควร8182 เมื่อพล.อ.ประยุทธ์ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีโดยพรรคพปชร.
กกต.ก็ถกู เรียกร้องให้วนิ จิ ฉัยเรือ่ งนี้ และแล้วกกต.ก็วนิ จิ ฉัยให้นายกรัฐมนตรีจดั ประชุมครม.
สัญจรต่อไปได้โดยสะดวก83
ในการเลือกตั้งปี 2562 นี้ วิธีการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ โดยมากก็ยังเป็นแบบเดิม
ที่เคยท�ำมาคือ การเดินไปตามบ้าน การติดป้ายข้างถนน การใช้รถหาเสียง และการปราศรัย
ในที่ชุมนุม ทว่าในพื้นที่ชนบท การสัมผัสกับการหาเสียงมักจ�ำกัดอยู่กับการดูโทรทัศน์และ
ฟังวิทยุชุมชน ดังนั้นคนชนบทจึงมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารน้อยกว่าที่ควร กฎหมายเลือก
ตั้งห้ามการโฆษณาหาเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ พรรคการเมืองจึงได้แต่อาศัยช่วงเวลาที่
กกต.จัดให้เพื่อโฆษณาตัวเอง

80 Masayuki Yada, “Thai anti-junta parties hold back campaigns in fear of arrest”, Nikkei Asian Review, 18
ธันวาคม 2561, https://asia.nikkei.com/Politics/Thai-anti-junta-parties-hold-back-campaigns-in-fear-of-arrests
81 The Nation, “Prayut denies mobile Cabinet meetings are political ploy”, 25 กรกฎาคม 2561, http://www.
nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30350733
82 Sasiwan Mokkhasen, “With no elections in sight, why is Prayut campaigning so hard?”, Khaosod English,
4 ตุลาคม 2560, http://www.khaosodenglish.com/news/2017/10/04/no-elections-sight-prayuth-campaigning-hard/
83 The Nation, “Prayut allowed to continue mobile cabinet meetings”, 1 กุมภาพันธ์ 2562, http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30363328
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พรรคการเมืองและผู้สมัครหลายคนพากันหาเสียงโดยอาศัยช่องทางโซเชียลมีเดีย แต่กฎ
ระเบียบที่เข้มงวดที่ก�ำกับการหาเสียงทางออนไลน์ก�ำหนดให้ผู้สมัครต้องแจ้งกกต.ล่วงหน้า
ก่อนจะท�ำการหาเสียงออนไลน์ มีขอ้ ก�ำหนดทางกฎหมายอันซับซ้อนเพือ่ ป้องกันการเผยแพร่
ข้อมูลเท็จหรือการใส่ความหมิ่นประมาท ซึ่งมีรายละเอียดยุ่งยากชวนสับสนมากจนผู้สมัคร
หลายคนไม่อยากจะใช้ชอ่ งทางออนไลน์มากนักหรือไม่กห็ ยุดใช้บญ
ั ชีโซเชียลมีเดียของตัวเอง
ไปเลยเพื่อกันไว้ก่อน84 ทั้งที่มีข้อจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเช่นนั้น บรรยากาศ
การหาเสียงโดยรวมก็เปิดโอกาสให้มกี ารถกเถียงสาธารณะในหมูพ่ รรคการเมือง ผูส้ มัคร และ
ฝ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถท�ำได้ในช่วงเกือบห้าปีภายใต้การปกครองของทหาร
พรรคการเมือง 27 จาก 80 พรรคทีล่ งสนามเลือกตัง้ ร่วมลงนามในสัญญาทีจ่ ดั โดยภาคประชา
สังคมที่เป็นการให้ค�ำมั่นว่าจะหาเสียงเลือกตั้งด้วยกระบวนการที่มีจรรยาบรรณ และจะจัด
ตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งไปโดยเคารพเสียงและความต้องการของประชาชน85 สัญญาดัง
กล่าวเป็นความริเริ่มร่วมกันของมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยหรือพีเน็ตซึ่งเป็นกลุ่ม
จับตาการเลือกตัง้ ในประเทศ และสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ขณะที่ความพยายามของภาคประชาสังคมที่มุ่งหวังให้การรณรงค์หาเสียงเป็นไปอย่างสันติ
นัน้ เป็นสิง่ ทีน่ า่ สนับสนุน แต่จะเป็นการดียงิ่ ขึน้ หากกกต.เป็นหัวหอกในงานนีเ้ สียเองซึง่ น่าจะ
ท�ำให้มีพรรคการเมืองจ�ำนวนมากขึ้นมาร่วมให้ค�ำมั่นสัญญาเช่นว่านี้
บรรยากาศการรณรงค์หาเสียงทีแ่ อนเฟรลสังเกตการณ์ในจังหวัดต่างๆ ดูเป็นไปโดยสันติและ
ปลอดจากความรุนแรงหรือการฝ่าฝืนระเบียบการเลือกตั้งส�ำคัญใดๆ แต่บรรยากาศการหา
เสียงทีค่ อ่ นข้างสงบเสงีย่ มเช่นนีถ้ กู หลายฝ่ายมองว่าเป็นผลสะท้อนของกฎระเบียบการเลือก
ตัง้ ทีเ่ ข้มงวดของกกต. ทีท่ ำ� ให้พรรคการเมืองและผูส้ มัครต่างพากันหาเสียงอย่างรักษาตัวเอง
และไม่เผชิญหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ไปผิดกฎระเบียบข้อไหนเข้า นอกจากนี้ ความกลัวการ
คุกคามจากทางการและนักการเมืองทีม่ อี ทิ ธิพลก็ทำ� ให้ประชาชนไม่อยากร้องเรียนหรือแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมฉ้อฉลใดๆ ที่อาจมีในการเลือกตั้ง
ประเด็นที่หลายฝ่ายมักหยิบยกขึ้นมาคือความไม่เสมอหน้ากันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ
บนสนามเลือกตั้ง ทั้งที่กกต.มีหน้าที่ต้องดูแลให้ทุกฝ่ายได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ผู้ใช้สิทธิ
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84 Hannah Ellis-Petersen, “Thailand’s military junta cracks down on social media ahead of the election”,
The Guardian, 29 มกราคม 2562, https://www.theguardian.com/world/2019/jan/26/thailands-military-juntacracks-down-on-social-media-ahead-of-election
85 Bangkok Post, “27 parties sign up to 10-point poll pledge”, 22 ธันวาคม 2561, https://www.bangkokpost.
com/news/politics/1598834/27-parties-sign-up-to-10-point-poll-pledge
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และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้สัมภาษณ์หลายคนบอกว่าตนเชื่อว่ากระบวนการรณรงค์หา
เสียง “ไม่เป็นธรรม” และถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพรรคที่สนับสนุนคสช.
พรรคทีส่ นับสนุนคสช.ถูกมองว่าท�ำอะไรได้อย่างเสรีมากกว่าพรรคอืน่ เพราะได้รบั การปฏิบตั ิ
จากรัฐบาลและกกต.ด้วยความโอนอ่อนผ่อนปรนต่างไปจากพรรคอื่น เช่น การใช้นโยบาย
ประชานิยมของพล.อ.ประยุทธ์กับการขึ้นเวทีหาเสียงทั่วประเทศก่อนยกเลิกค�ำสั่งห้ามการ
ท�ำกิจกรรมทางการเมืองและการหาเสียง เป็นต้น
ขณะทีแ่ อนเฟรลชืน่ ชมกับการรณรงค์หาเสียงทีเ่ ป็นไปโดยสันติ แต่กม็ เี หตุการณ์ทที่ งั้ สือ่ และ
พรรคการเมืองรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่เป็นการเข้าข้าง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและมีเจตนาคุกคามรังควานมากกว่าการดูแลความมั่นคง ผู้สมัครจากพรรค
เพื่อไทยและประชาธิปัตย์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบุกเข้าตรวจค้นบ้านหรือ
ส�ำนักงานของตนในวันที่ 21 มีนาคมโดยไม่มีหมายค้นหรือเหตุอันควร การกระท�ำดังกล่าว
โดยขาดเหตุผลรองรับท�ำให้ผู้สมัครและครอบครัวรู้สึกถูกคุกคาม ซึ่งขัดกับบรรยากาศการ
รณรงค์หาเสียงที่เสรี มิพักต้องกล่าวว่าเหตุการณ์เช่นนี้ยิ่งท�ำลายภาพพจน์ของฝ่ายความ
มั่นคงซึ่งควรวางตัวเป็นกลางอยู่ตลอดเวลาและควรดูแลให้ผู้สมัครและผู้ใช้สิทธิสามารถมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างปลอดภัย ในวันที่ 7 มีนาคม ผู้บัญชาการทหารบก
พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ก็ได้ท�ำสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนด้วยการประกาศว่าจะสนับสนุน
รัฐบาลที่จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์เท่านั้น86
ในส่วนของการใช้จ่ายในการหาเสียง กฎหมายปัจจุบันก�ำหนดให้มีเพดานการใช้จ่ายที่เป็น
เกณฑ์ทกี่ ำ� หนดมาจากการรับฟังความคิดเห็นจากทุกพรรค และช่วยในการตรวจสอบรายงาน
การเงินของพรรคการเมืองหลังการเลือกตั้ง แต่แอนเฟรลไม่สามารถหาข้อมูลได้ว่ามีการรับ
ฟังความคิดเห็นจากพรรคใดบ้างและเมื่อใด พรรคต่างๆ มีเวลา 90 วันหลังจากวันเลือกตั้ง
ทีจ่ ะต้องยืน่ บัญชีรายรับและรายจ่ายต่อกกต.ซึง่ จะได้รบั การเปิดเผยต่อสาธารณะ87 นอกจาก
นี้ กฎระเบียบในปัจจุบนั ยังไม่ได้กำ� หนดให้ผสู้ มัครและพรรคต้องเปิดเผยว่าตนใช้จา่ ยไปเท่าใด
ในการหาเสียงทางโซเชียลมีเดียและอินเตอร์เน็ต และไม่ระบุว่าพรรคควรท�ำอย่างไรกับงบ
หาเสียงที่ยังเหลือ พรรคการเมืองที่แอนเฟรลได้พบแสดงความกังวลว่ากกต.จะมีการด�ำเนิน
การกฎระเบียบที่คลุมเครือเกี่ยวกับการใช้จ่ายในการหาเสียงอย่างไร
86 Teeranai Charuvastra, “Army chief swears to only back gov’t loyal to the King”, Khaosod English, 7 มีนาคม
2562, http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/03/07/army-chief-swears-to-only-back-govt-loyalto-king/
87 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 67
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ผูส้ งั เกตการณ์ของแอนเฟรลยังได้ทำ� หน้าทีต่ ดิ ตามช่วงเวลาหลังยุตกิ ารหาเสียงด้วย พวกเขา
รายงานว่าไม่พบความผิดปกติหรือการละเมิดกฎระเบียบการเลือกตั้งใดๆ
ความรับรู้ข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จากการสัมภาษณ์โดยผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรล พบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยทั่วไปมีข้อมูล
เพียงพอในการตัดสินใจเลือกลงคะแนน อย่างไรก็ตาม ผู้สังเกตการณ์บางคนรายงานว่าผู้ใช้
สิทธินอกจากจะแสดงความตื่นเต้นที่จะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งอีกครั้งแล้วยังแสดงถึงความเข้าใจ
ผิดที่เกิดจากการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งมาน้อย น่าเสียดายที่กกต.ไม่ได้
ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆ เป็นเวลาเพียงพอก่อนล่วงหน้า ดังนั้นจึงยิ่ง
ตอกย�้ำความรู้สึกไม่ไว้วางใจในกระบวนการเลือกตั้งที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ องค์กรประชา
สังคมและสื่อก็ยังแสดงความไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ดังนั้นจึงไม่สามารถช่วย
แบ่งเบาสถานการณ์ได้ การขาดการประสานงานระหว่างภาคประชาสังคม สื่อ และกกต.
โดยเฉพาะในเรื่องของการเปิดเผยขั้นตอนการลงคะแนน เป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้ข้อมูล
ข่าวสารมีการไหลเวียนอย่างกระพร่องกระแพร่งเช่นนี้
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นสิ่งส�ำคัญในการท�ำให้ผู้มีสิทธิมีความเข้าใจ
กระบวนการเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างจ�ำกัด กกต.และองค์กรต่างๆ ด�ำเนินการรณรงค์ทาง
โซเชียลมีเดียและเผยแพร่เอกสารเช่น แผ่นพับ หนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลง
คะแนนและผู้สมัคร แต่ก็ท�ำในระยะเวลาไม่นานก่อนการเลือกตั้ง ผู้สังเกตการณ์ของเรา
รายงานว่าเอกสารเหล่านี้บางส่วนมีข้อมูลผิดพลาดเกี่ยวกับผู้สมัคร และก็มีแจกจ่ายแต่ใน
เมืองเป็นส่วนใหญ่ ในการช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกับ
กลุ่มจับตาการเลือกตั้งในประเทศเช่น วีว็อทช์ (WeWatch) และพีเน็ต ได้ริเริ่มกิจกรรมการ
ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยหวังที่จะสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของ
กระบวนการเลือกตั้งให้แก่นักศึกษาและผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก
กกต.เผยแพร่แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีชื่อว่า “สมาร์ทโหวต
(Smart Vote)” มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เช่น ที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งและ
รายชื่อผู้สมัครในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบางส่วน เช่นที่เกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนน
หรือนับคะแนนนั้นค่อนข้างพื้นเกินไป หากให้ข้อมูลในรายละเอียดมากกว่านี้ก็อาจจะช่วย
ป้องกันการกาบัตรเสียหรือการเกิดความสับสนในคูหาเลือกตัง้ ได้ แอพดังกล่าวถูกดาวน์โหลด
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มากกว่า 100,000 ครั้งจากกูเกิ้ลเพลย์สโตร์ ซึ่งเป็นเรื่องดีแต่ก็น้อยเกินไปส�ำหรับการเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับสาธารณชนอย่างกว้างขวาง และน่าเสียดายว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้
ปรากฏอย่างเด่นชัดอยู่บนเว็บไซต์ของกกต.อย่างที่ควรจะเป็น
ในกรุงเทพฯ และพื้นที่เมืองต่างๆ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครและ
พรรคการเมืองผ่านทางสื่อแบบเดิมและโซเชียลมีเดียได้ ในขณะที่คนในชนบทมีแนวโน้มที่
จะใช้สื่อแบบเดิมมากกว่า การเดินหาเสียงตามบ้าน การแจกจ่ายแผ่นพับ และเวทีปราศรัย
เป็นช่องทางตรงที่สุดในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวนโยบายของพรรคและเป็นช่องทางหลัก
ของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิส่วนใหญ่บอกว่าการถก
เถียงตลอดจนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยสื่อโทรทัศน์เช่น เดอะสแตนดาร์ด วอยซ์ทีวี
หรือไทยพีบีเอส ช่วยให้แนวทางในการเลือกลงคะแนนของตน
สื่อและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

จากการประเมินของฟรีด้อมเฮ้าส์ซึ่งเป็นองค์กรจับตาด้านสื่อที่มีชื่อเสียง สื่อไทย “ไม่เสรี”
ในปี 2561 โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสถานการณ์ใน
ประเทศ88 พัฒนาการทางการเมืองในช่วงห้าปีทผี่ า่ นมาทีม่ กี ารแบ่งขัว้ ทางการเมืองอย่างมาก
เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการลดพื้นที่แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี เสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็นของบุคคลและสื่อในช่วงก่อนถึงการเลือกตั้งปี 2562 ถูกควบคุมและจ�ำกัดมากกว่าใน
ช่วงการเลือกตั้งทั่วไปปี 2554 จากการส�ำรวจความคิดเห็นของ 32 พรรคการเมืองเมื่อเร็วๆ
นี้โดยสหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อสิทธิมนุษยชน (International Federation for Human
Rights หรือ FIDH) พบว่าสิทธิมนุษยชนไม่ได้เป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับพวกเขาและพวกเขา
ก็เพียงแต่แสดงความสนับสนุนอย่างจ�ำกัดเท่านั้นต่อมาตรการที่จะปรับปรุงเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ พรรคส่วนใหญ่ก็ไม่เต็มใจที่จะให้ค�ำมั่นกับการจ�ำกัดบทบาท
ของกองทัพในการเมืองไทย89
ตั้งแต่ยึดอ�ำนาจในปี 2557 คสช.ได้ใช้การปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร การข่มขู่ และการด�ำเนินคดี
อย่างเป็นระบบ เพื่อสยบสื่ออิสระ ค�ำสั่งคสช.ที่ 41/2559 กํากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูล
88 Freedom House, “Freedom in the World 2018: Thailand Profile”, https://freedomhouse.org/report/
freedom-world/2018/thailand
89 FIDH, “More shadows than lights in political parties’ human rights commitments”, 14 มีนาคม 2562,
https://www.fidh.org/en/region/asia/thailand/more-shadows-than-lights-in-political-parties-human-rights
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ข่าวสารต่อสาธารณะ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งมีอ�ำนาจสั่งระงับการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระ
ที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือที่มีเนื้อหากระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย ผู้ได้รับ
ความเสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามพ.ร.บ.ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ เสรีภาพทางวิชาการก็ยงั ถูกจ�ำกัดด้วย การอภิปรายและสัมนา
ในมหาวิทยาลัยในหัวข้อที่ถือว่าอ่อนไหวทางการเมืองถูกจับตาหรือถูกสั่งให้ยกเลิกโดยเจ้า
หน้าที่รัฐ
มีเหตุการณ์ที่สื่อถูกปิดและถูกระงับการออกอากาศอย่างเช่น วอยซ์ทีวี และการสั่งห้าม
นิตยสารดิอโี คโนมิสต์ดว้ ยค�ำสัง่ คสช. (เช่น ค�ำสัง่ ที่ 97/2557 และ 103/2557) และมีคำ� ประกาศ
อื่นๆ จ�ำนวนมากที่อาศัยมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ให้อ�ำนาจครอบจักรวาลแก่
หัวหน้าคสช.ในการออกค�ำสั่งใดๆ ที่ถือว่า “ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็น
ทีส่ ดุ ” ค�ำสัง่ ของคสช.ทีก่ ล่าวถึงข้างต้นให้อำ� นาจครอบคลุมแก่กสทช.ในการควบคุมเสรีภาพ
ของสื่อ ประกาศคสช.ฉบับที่ 97/2557 ที่ห้ามมิให้บุคคลและสื่อทั้งหมดเชิญนักวิชาการหรือ
ผู้ที่เคยเป็นข้าราชการมาให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็น และห้ามสื่อทั้งหมดนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารตามลักษณะ 7 ข้อคล้ายกับในประกาศฉบับที่ 18/2557 หลังจากนัน้ มีประกาศ
ฉบับที่ 103/2557 แก้ไขประกาศฉบับที่ 97 โดยห้ามการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของ
คสช.โดยมีเจตนาไม่สุจริตและด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ
พีซทีวี (Peace TV) สถานีโทรทัศน์ที่มักวิจารณ์รัฐบาลถูกสั่งพักการออกอากาศสองครั้ง
โดยกสทช.ในเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม 2561 เนือ่ งจากน�ำเสนอเนือ้ หาที่ “ยัว่ ยุ” คสช.
ได้ออกค�ำสัง่ หลายฉบับทีก่ สทช.น�ำมาใช้อย่างเข้มข้นทีเ่ ป็นการจ�ำกัดควบคุมสือ่ ไม่ให้ทำ� งาน
ได้อย่างเสรีและเป็นอิสระ
นอกจากนี้ยังมีค�ำสั่งอื่นๆ เช่น ค�ำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 41/2559 ที่ให้อ�ำนาจกสทช.ปิดสื่อที่ไม่
ให้ความร่วมมือกับคสช.หรือน�ำเสนอข่าวสารที่เป็นภัยต่อความมั่นคง พร้อมด้วยมาตรา 37
ของพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ค�ำสั่งหัวหน้าคสช.ที่
3/2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ที่ออกมาภายใต้มาตรา
44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 ยังขยายอ�ำนาจของกองทัพอย่างกว้างขวาง
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ไม่เพียงแต่สื่อกระแสหลักเท่านั้น แต่โซเชียลมีเดียหรือที่มักเรียกกันว่าสื่อทางเลือกก็ตกอยู่
ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของทางการด้วย บทบัญญัติทางกฎหมายที่มีอยู่ เช่น
พ.ร.บ.อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทีเ่ พิง่ แก้ไขใหม่ ข้อหายุยงปลุกปัน่ (มาตรา 116
ของประมวลกฎหมายอาญา) และข้อหาหมิ่นประมาท (มาตรา 326 และ 333 ของประมวล
กฎหมายอาญา) ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการข่มขู่และสยบการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือ
กองทัพ ผู้น�ำพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารพรรคสองคน
จารุวรรณ ศรันย์เกตุ และไกลก้อง ไวทยการ ถูกตัวแทนคสช.แจ้งความในข้อหาร่วมกันน�ำ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความ
มั่ น คงของประเทศหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความตื่ น ตระหนกแก่ ป ระชาชนตามมาตรา14(2)
ของพ.ร.บ.อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ จากการที่ทั้งสามร่วมกันจัดรายการเฟซบุ๊คไลฟ์ในวัน
ที่ 29 มิถุนายน 2561 แม้แต่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ นายปิยะบุตร แสงกนกกุล ก็ถูก
ตั้งข้อหาด้วยมาตราเดียวกันนี้และข้อหาดูหมิ่นศาลตามมาตรา 198 ของประมวลกฎหมาย
อาญา จากการอ่านแถลงการณ์เกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคไทย
รักษาชาติ
ในส่วนของพรรคเพือ่ ไทยซึง่ เป็นพรรคฝ่ายค้านหลัก นายพิชยั นริพทะพันธุ์ นายวัฒนา เมืองสุข และแกนน�ำพรรคคนอืน่ ๆ ก็ถกู ตัง้ ข้อหายุยงปลุกปัน่ และความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
พล.ต.อ.เสรีพสิ ทุ ธิ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็ถกู แจ้งความในข้อหาท�ำความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
ผ่านสภานิตบิ ญ
ั ญัตทิ า่ มกลางเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์จากสาธารณะเกีย่ วกับอ�ำนาจทีก่ ว้างขวาง
ในการสอดส่องควบคุมกิจกรรมออนไลน์ของบุคคล แนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดของกกต.เกี่ยว
กับการรณรงค์หาเสียงทีเ่ น้นกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียของพรรคและผูส้ มัครนัน้ ถูกมองว่ามุง่
เป้าไปที่พรรคการเมืองที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้งาน
โซเชี ย ลมี เ ดี ย อย่ า งคึ ก คั ก นักวิเคราะห์การเมือง องค์กรเอกชนระหว่างประเทศและใน
ประเทศหลายราย ระบุว่าการปราบปรามทางการเมือง การปิดกั้นสื่อ การเข้าถึงสื่อที่ไม่เท่า
เทียม บทบาทของวุฒิสภาที่กองทัพแต่งตั้ง และการขาดความเป็นอิสระและความไม่เป็นก
ลางของกกต. คือปัจจัยที่ท�ำให้การเลือกตั้งไม่เสรีและไม่เป็นธรรม
ถึงจะรู้ทั้งรู้ว่าต้องเผชิญผลทางกฎหมายอย่างไรบ้าง สื่อก็ยังคงท�ำหน้าที่อย่างแข็งขันตลอด
ช่วงการเลือกตั้ง การปิดปากตัวเองที่กลายเป็นปกติวิสัยในสังคมไทยเป็นประเด็นที่มักถูก
กล่าวถึงโดยคนท�ำงานสือ่ และกลุม่ ประชาสังคมทีใ่ ห้สมั ภาษณ์กบั ผูส้ งั เกตการณ์ของเรา ฝ่าย
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ต่างๆ ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์มองว่าการปิดปากตัวเองของสือ่ ในช่วงก่อนการเลือกตัง้ ปี 2562 เป็นผล
จากความกลัวที่ถูกปลูกฝังมาเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ด้วยการจ�ำกัดพื้นที่
ส�ำหรับความคิดเห็นทางการเมืองโดยเฉพาะในสื่อกระแสหลักเช่นนี้ แอนเฟรลจึงอยากจะ
เน้นย�้ำข้อกังวลเกี่ยวกับการจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ส�ำคัญและหลากหลายโดยสาธารณชน
องค์กรประชาสังคม องค์กรจับตาการเลือกตั้งในประเทศ
และองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ

ถึงแม้ภาคประชาสังคมจะประสบความส�ำเร็จในการมีสว่ นร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญปี 2540
ซึ่งเป็นก้าวส�ำคัญสู่กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมือง แต่การพัฒนา
ประชาสังคมก็ถกู ขัดขวางโดยระบบราชการและการตกอยูใ่ ต้อำ� นาจทหารเป็นเวลานาน การ
มีพื้นที่ประชาคมแบบเปิดน่าจะมีส่วนช่วยในการตรวจสอบ จับตา และท�ำให้เจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานรัฐต้องมีความรับผิดชอบ เป็นการเสริมสร้างอ�ำนาจให้กับประชาชนด้วยการเผย
แพร่ความคิดและข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
การจ�ำกัดเสรีภาพของสื่อ ความไม่อดทนอดกลั้นต่อการวิพากษ์วิจารณ์ เป็นการจ�ำกัดการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และการกุมอ�ำนาจอย่างกระชับแน่นของคณะรัฐประหารที่
ควบคุมบงการกิจการสาธารณะทุกอย่างส่งผลกระทบต่อองค์กรภาคประชาชนส่วนใหญ่
ปัญหานี้ถูกซ�้ำเติมยิ่งขึ้นไปอีกด้วยสภาพแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและความไม่ไว้วางใจกันที่
เกาะกินภาคประชาชนอันเป็นผลจากการเมืองทีแ่ บ่งขัว้ ต่อสูก้ นั ด้วยเหตุนี้ การเลือกตัง้ ทัว่ ไป
ปี 2562 จึงมีการเข้าร่วมสังเกตการณ์ของคนไทยอย่างจ�ำกัด โดยมีเพียงองค์กรจ�ำนวนหนึ่ง
เท่านัน้ การลดจ�ำนวนลงขององค์กรประชาสังคมทีท่ ำ� หน้าทีจ่ บั ตาการเลือกตัง้ สะท้อนถึงการ
ควบคุมโดยผูน้ ำ� ในอดีตทีไ่ ม่เป็นประชาธิปไตยทีเ่ ป็นไปในเชิงโครงสร้างและยังคงด�ำรงอยู่ ใน
การเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้สังเกตการณ์ในประเทศรวมกันทั้งหมดยังมีไม่มากพอที่จะครอบคลุม
หน่วยเลือกตั้งได้แม้เพียงร้อยละ 10
ในบรรดากลุ่มผู้ติดตามการเลือกตั้งในประเทศ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยหรือพี
เน็ตและ WeWatch90 เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และท�ำหน้าที่อย่างคึกคักเข้มแข็งในบาง
พื้นที่ในการบันทึก ติดตาม และประเมินสถานการณ์การเลือกตั้ง การลงพื้นที่ของผู้
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“โอกาสที่หลุดลอยไปส�ำหรับการกลับสู่ประชาธิปไตย”

สังเกตการณ์จ�ำนวน 2,929 คนทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั่วประเทศพร้อมด้วยผู้ให้ข้อมูล
หลัก 1,000 คน จาก WeWatch และเกือบ 600 คนจากพีเน็ตท�ำให้ภารกิจจับตาการเลือก
ตัง้ ประสบความส�ำเร็จโดยมีขอ้ ค้นพบจ�ำนวนมาก ด้วยจุดประสงค์เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้
กับประชาธิปไตย ส่งเสริมการเลือกตัง้ ทีเ่ สรีและเป็นธรรม และสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย
องค์กรเหล่านีไ้ ด้จบั ตาสถานการณ์กอ่ นการเลือกตัง้ ในวันเลือกตัง้ และหลังการเลือกตัง้ อย่าง
ใกล้ชิดและมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่หนักแน่น
นอกเหนือจากองค์กรที่กล่าวถึงไปแล้ว ยังมีกลุ่มต่างๆ ที่ประกอบด้วยนักศึกษา นักวิชาการ
และนักกิจกรรมทางสังคมได้ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้ง และแสดงความกังวลเกี่ยวกับ
บทบาทที่ “เป็นปัญหา” ของกกต. กลุ่มเหล่านี้ประกอบด้วยเครือข่ายนักศึกษาติดตามการ
เลือกตัง้ องค์การสโมสรนิสติ นักศึกษาแห่งประเทศไทย เครือข่ายนักวิชาการเพือ่ สิทธิพลเมือง
เครือข่ายองค์กรประชาสังคมและสิทธิมนุษยชน กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง และสมาคมองค์การ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
มีบางองค์กรที่ไม่มีก�ำลังคนลงพื้นที่ในช่วงเลือกตั้งแต่ก็ได้รณรงค์เพื่อการเลือกตั้งที่เสรีและ
เป็นธรรมในช่องทางอื่นๆ เช่น ไอลอว์ที่เป็นองค์กรจับตาด้านกฎหมายใช้โซเชียลมีเดียและ
เว็บไซต์ของตัวเองเผยแพร่อนิ โฟกราฟิคส์และบทความเกีย่ วกับการเลือกตัง้ รณรงค์ให้ยกเลิก
ค�ำสั่งคสช. หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการให้การศึกษาแก่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลก็รับทราบเกี่ยวกับ
องค์กรประชาสังคมบางองค์กรทีท่ ำ� งานประเด็นผูห้ ญิงทีไ่ ด้จดั ฝึกอบรมให้กบั ผูห้ ญิงทีต่ อ้ งการ
เข้าท�ำงานการเมืองในระบบด้วย
กล่าวกันว่ามีหลายองค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกกต.เพื่อช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว
กับการเลือกตั้งและท�ำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของกกต. อย่างไรก็ตาม ผู้ให้
สัมภาษณ์ไม่มใี ครทราบว่าองค์กรเหล่านัน้ ท�ำงานอย่างไรและได้รบั เงินเท่าใด ถึงแม้วา่ จะไม่มี
เหตุการณ์รงั ควานเล่นงานองค์กรทีด่ ำ� เนินงานโดยอิสระในช่วงก่อนการเลือกตัง้ แต่สว่ นใหญ่
ก็ระบุว่าบรรยากาศแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างรุนแรงและกฎหมายหมิ่นประมาทที่มีอยู่
มากมายท�ำให้ตนจ�ำเป็นต้องเซนเซอร์บางข้อความของตนไปบ้าง
หลังจากการผลักดันมาหลายปีขององค์กรประชาสังคมเพือ่ จะท�ำให้การเลือกตัง้ เป็นมิตรต่อ
ผูพ้ กิ าร ในการเลือกตัง้ ครัง้ นี้ ผูส้ งั เกตการณ์ของเรารายงานว่าหน่วยเลือกตัง้ มีบตั รเลือกตัง้ ที่
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ใช้อกั ษรเบรลส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางสายตา และมีหน่วยเลือกตัง้ เคลือ่ นทีท่ เี่ อือ้ ต่อผูน้ งั่ บนรถเข็น
ในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศ แต่หน่วยเลือกตั้งส่วนใหญ่ไม่เอื้อต่อผู้มีสิทธิที่นั่งรถเข็น ส่วน
ใหญ่แล้ว เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหน่วยเลือกตัง้ มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะอ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ผูพ้ กิ ารอย่างเต็มที่ แต่ดเู หมือนว่าจะไม่มกี ารก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจน ในด้านนี้
ยังมีสิ่งที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีกมากเพื่อให้ผู้พิการได้มีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่าง
เต็มที่
ความครอบคลุมด้านเพศสภาพ

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ในเอเชียที่ให้ผู้หญิงมีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต่ปี 2475 และยังได้
ให้สตั ยาบันต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ ซึง่ บัญญัตวิ า่ รัฐภาคีตอ้ งด�ำเนินมาตรการ
ทุกอย่างที่จ�ำเป็นเพื่อให้ผู้ชายและผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ใดๆ
แอนเฟรลมีความชืน่ ชมอย่างมากส�ำหรับท่าทีโดยทัว่ ไปของพรรคการเมืองและผูส้ มัครต่างๆ
ในช่วงก่อนการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในปี 2562 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับประเด็นเพศสภาพและความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องสร้างเวทีการเมืองทีผ่ ชู้ ายและผูห้ ญิงเท่าเทียมกัน ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หลายคนบอกว่าได้
ตั้งใจที่จะส่งผู้หญิงลงสมัครทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อมากขึ้น
ขณะที่ยังไม่มีข้อมูลแยกตามเพศสภาพอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของผู้หญิงในการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่อย่างน้อยก็ทราบว่าผู้หญิงมีจ�ำนวนคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในประเทศไทย ถึงแม้วา่ ผูห้ ญิงจะมีมากกว่าผูช้ าย
ในแง่จ�ำนวนประชากร จ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ผู้หญิงก็
ยังคงมีตัวแทนปากเสียงน้อยเกินไปในการเมืองไทย สภาพการณ์มีแนวโน้มเป็นเช่นนี้ในการ
เลือกตัง้ ครัง้ ทีผ่ า่ นๆ มา ในส่วนของการมีตวั แทนของผูห้ ญิงในการเมือง จากข้อมูลของยูเอ็น
วีเมน ตัวแทนของผู้หญิงในสภาที่คณะรัฐประหารแต่งตั้งมีเพียงร้อยละ 5 เศษๆ ในปี 2560
ท�ำให้ไทยอยู่ในอันดับล่างๆ สุดของ 90 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ91
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91 Dumrongkiat Mala, “Women poorly represented as lawmakers”, Bangkok Post, 7 พฤศจิกายน 2561, https://
www.bangkokpost.com/news/politics/1571138/women-poorly-represented-as-lawmakers
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นอกจากนี้ ในสภาชุดที่แต่งตั้งในปี 2557 มีผู้หญิงเพียงร้อยละ 5.4 (ร้อยละ 5 ในปี 2554)
โดยมีเพียง 13 ที่นั่งจาก 24092 ความแตกต่างนี้ยังปรากฏชัดในการเลือกตั้งปี 2562 ด้วย มี
ผูห้ ญิง 78 คนเข้าสูส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรทีเ่ ปิดประชุมในเดือนพฤษภาคม 2562 โดย 53 คนเป็น
ส.ส.แบบแบ่งเขตจาก 5 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครหญิง 126 คน และ 25 คนเป็นสส.แบบ
บัญชีรายชื่อจาก 9 พรรคการเมือง93 หลังจากการเลือกตั้งใหม่ที่เชียงใหม่ในวันที่ 26
พฤษภาคม จ�ำนวนสส.หญิงเพิ่มเป็น 81 คน โดยหนึ่งคนเป็นส.ส.เขตจากพรรคอนาคตใหม่
และสองคนเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์และพปชร. ในบรรดาผู้ที่ถูก
เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี 68 คนโดยพรรคการเมือง 44 พรรค มีผู้หญิงเพียง 8 คน
พรรคเพือ่ ไทยซึง่ มีจำ� นวนสส.หญิงมากทีส่ ดุ ในสภาชุดปัจจุบนั เป็นพรรคทีท่ ำ� ให้ประเทศไทย
มีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกและคนเดียวคือ ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ในการเลือกตัง้ ครัง้ ทีผ่ า่ นมา
พรรคเพื่อไทยก็โดดเด่นด้วยการเสนอชื่อผู้หญิงเป็นรัฐมนตรีคือ สุดารัตน์ เกยุราพันธุ94
์ ที่มี
ภาพพจน์นักการเมืองหญิงแกร่ง อีกเรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงคือบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนคนข้ามเพศในฐานะผู้สมัครจากหลายพรรคและเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพรรค
ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งคือ พอลลีน งามพริ้ง จากพรรคมหาชน95 เป็นคน
ข้ามเพศ เช่นเดียวกับส.ส.อีกสีค่ น96 เป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์การเมืองไทยทีค่ นข้ามเพศ
เข้าสู่สภา ซึ่งเป็นก้าวส�ำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย
อย่างไรก็ตาม ถึงจะมีตวั เลขต่างๆ เหล่านีแ้ ละไม่ปรากฏว่ามีการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิงในการ
ลงคะแนนหรือลงสมัครรับเลือกตัง้ แต่ผใู้ ช้สทิ ธิหลายคนบอกกับผูส้ งั เกตการณ์ของแอนเฟรล
ว่าการมีตัวแทนของผู้หญิงในการเมืองไทยยังคงเป็นไปในเชิงสัญลักษณ์เป็นส่วนใหญ่ ผู้ใช้
สิทธิรุ่นเยาว์ในกรุงเทพฯ รายหนึ่งบอกว่า “ผู้หญิงในการเมืองไทยเป็นเหมือนเครื่องประดับ
มากกว่า” และกล่าวต่อว่าการมีตัวแทนของผู้หญิงในการเมืองจะไม่มีความหมายอะไรหาก
นักการเมืองไม่ว่าหญิงหรือชายยังไม่ละเอียดอ่อนต่อประเด็นเพศสภาพ และเขายังสะท้อน
92 Inter-Parliamentary Union, “Women in national parliaments”, 1 กุมภาพันธ์ 2562, http://archive.ipu.org/
wmn-e/classif.htm
93 Thaireform, “Official numbers of female MPs”, Isranews, 8 พฤษภาคม 2562, https://www.isranews.org/
thaireform/associate/76358-info76358.html
94 Ann Babe, “Women candidates take a stance in Thailand”, Asia Times, 23 มีนาคม 2562, https://www.
asiatimes.com/2019/03/article/women-candidates-take-a-stand-in-thailand/
95 Feliz Solomon, “What Thailand’s first transgender candidate for Prime Minister says about the first election in 8 years”, Time, 22 มีนาคม 2562, https://time.com/longform/pauline-ngarmpring-thailand-trans-elections/
96 AFP, “Thailand’s first cohort of transgender MPs make parliamentary history”, 6 มิถุนายน 2562, https://
www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3013416/thailands-first-cohort-transgender-mps-make-parliamentary
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ทัศนะแบบเดียวกับผู้ใช้สิทธิหลายคนที่ผู้สังเกตการณ์ได้พูดคุยในหลายที่ทั่วประเทศว่า
ประชาชนไทยหวังที่จะบรรลุความเท่าเทียมทางเพศสภาพที่มากกว่าการเพียงแค่มีผู้แทน
หญิงในการเมืองในระบบที่ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชนชั้นสูงและมักมีพื้นเพหรือเส้นสาย
ทางการเมืองไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตาม
ด้วยความรู้สึกทั่วไปเช่นนี้ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวไทยและความไม่สมส่วนในการมีส่วนร่วม
ของผู้หญิงในฐานะผู้ลงคะแนนกับการเป็นส.ส. มิติทางเพศสภาพที่ฝังในการเมืองไทยจึง
ปรากฏชั ด และยั ง เป็ น ภาพเปรีย บตัด ชัด เจนกับ ค�ำมั่นสัญญาในระหว่างหาเสียงโดย
พรรคการเมืองต่างๆ ตลอดเวลาหลายปีเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศสภาพในทางการ
เมือง เรือ่ งนีส้ ะท้อนให้เห็นถึงจิตส�ำนึกและความจริงจังในระดับทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ เกีย่ วกับมิตดิ า้ น
เพศสภาพในการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในหมูผ่ นู้ ำ� ทางการเมืองและคนออกกฎหมายทีส่ ว่ น
ใหญ่เป็นผู้ชาย
การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของเยาวชน

แอนเฟรลพบเห็นการมีสว่ นร่วมอย่างคึกคักของคนหนุม่ สาว ซึง่ เป็นคนส่วนทีม่ กั ถูกมองข้าม
ไปในกระบวนการทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง แอนเฟรลยินดีที่คนหนุ่มสาวของไทยได้มี
บทบาทแข็งขันในการเลือกตัง้ ครัง้ นี้ คนหนุม่ สาวทีม่ จี ำ� นวนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.1 ของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จึงอยู่ในฐานะที่มีความส�ำคัญที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองของ
ประเทศกระทัง่ หลังการเลือกตัง้ ไปแล้ว ผูส้ งั เกตการณ์ของแอนเฟรลประเมินเรือ่ งการมีสว่ น
ร่วมของคนหนุม่ สาวในการเลือกตัง้ ล่วงหน้าและวันเลือกตัง้ ไว้ในทางบวก โดยพบเห็นคนหนุม่
สาวจ�ำนวนมากฝ่าเปลวแดดออกมาลงคะแนน
ด้วยการที่การเลือกตั้งของไทยครั้งหลังสุดเกิดขึ้นในปี 255497 การเลือกตั้งปี 2562 จึงมีผู้มี
สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจ�ำนวนมากคือกว่า 6 ล้านคนหรือเท่ากับร้อยละ 13.74 ของผู้มีสิทธิ
ทัง้ หมด เทียบกับเพียงร้อยละ 1.96 ในปี 2554 นอกจากนีย้ งั ควรเน้นย�ำ้ ถึงการทีค่ นหนุม่ สาว
เหล่านี้เติบโตมาในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันอย่างรุนแรงของไทย และไม่เคยได้
รู้จักเสถียรภาพทางการเมืองเลยตลอดทั้งชีวิต
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97 Anna Lawattanatrakul, “A country for the young: first-time voters in the 2019 general election and how
they can change the face of Thai politics”, Prachatai English, 23 มีนาคม 2562, https://prachatai.com/english/
node/7984
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ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า คนหนุ่มสาวมีพลังที่ส่งผลอย่างมากต่อการก�ำหนดทิศทางของการเลือก
ตั้งครั้งนี้ โดยมีส่วนร่วมทั้งในฐานะผู้สังเกตการณ์ สมาชิกพรรคการเมือง ประชาสังคม และ
สื่อ และยิ่งดูไม่น่าเชื่อมากขึ้นไปอีกเมื่อพิจารณาว่าตลอดช่วงเวลามากกว่าเจ็ดปีที่การเมือง
ติดอยู่ในปลัก พวกเขาแทบไม่มีประสบการณ์โดยตรงกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทางการเมืองใดเลยเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ปิดกั้น

อินโฟกราฟิคแสดงล�ำดับเหตุการณ์ส�ำคัญในการเมืองไทย
ตลอดทั้งชีวิตของผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (ที่มา: ประชาไทอังกฤษ)

63

รายงานภารกิจการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ในการสนทนากลุ่มย่อยหลายครั้งที่แอนเฟรลจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ การเลือกตั้งได้ฟื้นความมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลทีส่ ร้างสรรค์ในหมูน่ กั ศึกษาโดยเข้าร่วมการถกเถียงทัง้ ทีเ่ ป็นทางการ
และไม่ทางการอย่างเสรีเกีย่ วกับสถานการณ์ประชาธิปไตยของไทย ถือเป็นพัฒนาการในทาง
บวกอย่างยิ่งเมื่อค�ำนึงถึงลักษณะอนุรักษ์นิยมสูงของสังคมไทยที่ไม่สนับสนุนการแสดงออก
ทางการเมืองที่เข้มข้น ปรากฏการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียด้วย โดยคนหนุ่มสาว
มีปากมีเสียงเป็นอย่างมากเกี่ยวกับนโยบายที่ตัวเองสนใจ แสดงการสนับสนุนด้วยการใช้มีม
อินโฟกราฟิค และกระทั่งดนตรี การมีบทบาทคึกคักในโซเชียลมีเดียของคนหนุ่มสาวส่งผล
ให้เกิดการผงาดขึน้ มาของพรรคอนาคตใหม่ทปี่ ระกอบด้วยนักการเมืองรุน่ หนุม่ สาวเป็นส่วน
ใหญ่98
WeWatch กลุ่มจับตาการเลือกตั้งของคนหนุ่มสาวที่รวมตัวกันขึ้นมาใหม่กลายเป็นกลุ่มที่
เอาการเอางานและมีพลังมากทีส่ ดุ กลุม่ หนึง่ ในประเทศ โดยมีผสู้ งั เกตการณ์ประมาณ 2,600
คนทั่วประเทศ นักกิจกรรมคนหนุ่มสาวหลายคนยังได้น�ำการประท้วงการจัดการเลือกตั้งที่
ผิดพลาดโดยใช้รปู แบบการแสดงออกทีส่ ร้างสรรค์99 การแสดงความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์
ที่น่าสนใจอันหนึ่งคือวงแร็พที่ออกเพลงประท้วงการเมืองที่มีเพลงหนึ่งวิจารณ์การแต่งตั้ง
วุฒิสมาชิก 250 คนไม่นานก่อนการเลือกตั้ง100 วงนี้ที่มีชื่อว่า แร็พต่อต้านเผด็จการ (Rap
Against Dictatorship) ได้รับความสนใจจากทั่วโลกและได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนอันทรง
เกียรติ101 เพลงของพวกเขามีพลังส่งผลกระตุ้นจิตส�ำนึกทางการเมืองของคนหนุ่มสาวใน
ประเทศเป็นอย่างมาก แอนเฟรลหวังว่าพลังจากการมีส่วนร่วมของคนหนุ่มสาวจะยังคง
ด�ำเนินและได้รับการสนับสนุนต่อไปหลังจากการเลือกตั้งผ่านไปแล้ว
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98 Ken Lohatepanont, “The future Thailand’s junta fears the most”, Asia Times, 11 มีนาคม 2562, https://
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99 James Buchanan, “Netiwit’s ‘shoe protest’ against the Election Commission: how bodily taboos become
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2562, http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/05/27/anti-junta-rappers-awarded-creative-dissent-prize/

“โอกาสที่หลุดลอยไปส�ำหรับการกลับสู่ประชาธิปไตย”

การซื้อเสียงและการใช้ทรัพยากรของรัฐโดยมิชอบ

มีการกล่าวหาว่ามีการซื้อเสียงอย่างกว้างขวางตลอดช่วงเวลาการหาเสียงของการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ เมื่อวันเลือกตั้งใกล้เข้ามา ค�ำกล่าวหาดังกล่าวก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นและเต็มไปหมดใน
โซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ ในการเลือกตัง้ ครัง้ นี้ ผูม้ สี ทิ ธิและพรรคการเมืองและผูส้ มัครยังกังวล
และกลั ว อย่ า งมากเกี่ ย วกั บ การใช้ ท รั พ ยากรของรั ฐ โดยมิ ช อบเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
พรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายรัฐบาล กรอบกฎหมายของประเทศตั้งแต่ปี 2557 จนถึงการเลือก
ตัง้ ปี 2562 และหลังการเลือกตัง้ ให้อำ� นาจทีล่ น้ เหลือแก่คสช.และส่งผลให้ฝา่ ยต่างๆ เชือ่ อย่าง
มากว่ามีการใช้อ�ำนาจรัฐและทรัพยากรของรัฐอย่างฉ้อฉลเพื่อความได้เปรียบทางการเมือง
ตลอดระยะเวลาท�ำหน้าที่ ผูส้ งั เกตการณ์ของแอนเฟรลรวบรวมรายงานเกีย่ วกับการซือ้ เสียง
และการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่ถกู ต้องในช่วงการหาเสียงทัง้ ในเมืองและชนบทโดยการพูดคุยกับผูม้ สี ทิ ธิ
และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานจากสื่อ มีการรายงานอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ
การปฏิบัติโดยมิชอบ แต่ถึงกระนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อด�ำเนิน
การสืบสวน แม้บางส่วนของรายงานเหล่านี้หาที่มาที่ไปไม่ได้ แต่มีจ�ำนวนมากที่น่าเชื่อถือ
นอกจากหาหลักฐานไม่ได้แล้ว เหตุผลโดยมากทีใ่ ห้สำ� หรับการไม่ไปร้องเรียนกรณีทจุ ริตเลือก
ตัง้ อย่างเป็นเรือ่ งเป็นราวก็คอื ความไม่เชือ่ ถือในความเป็นกลางของเจ้าหน้าทีท่ จี่ ะท�ำการตรวจ
สอบ ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้สังเกตการณ์ของเราสัมภาษณ์แสดงความมั่นใจว่ามีการซื้อ
เสียงในการเลือกตั้งทุกครั้ง อันที่จริง คนไทยมักเรียกคืนก่อนวันเลือกตั้งว่า “คืนหมาหอน”
เนื่องจากหัวคะแนนจะแจกจ่ายเงินตามบ้านเป็นโค้งสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้ง
ครัง้ นี้ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์บางคนบอกว่าตนไม่สามารถแยกแยะได้โดยง่ายว่าคนนีป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
ฐานะเจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือว่าท�ำงานให้กบั พรรคการเมือง ท�ำให้ไม่รจู้ ะท�ำอย่างไรและลังเลแม้แต่
จะคิดร้องเรียน
ที่น่าสนใจคือ ขณะที่การพยายามขัดขวางการซื้อเสียงมากยิ่งขึ้นได้เพิ่มความน่าเชื่อถือใน
ความสุจริตของการเลือกตัง้ ผูม้ สี ทิ ธิชาวไทยก็แสดงความจัดเจนอย่างน่าทึง่ เวลาตัดสินใจว่า
จะเลือกใคร ในการให้สัมภาษณ์กับผู้สังเกตการณ์ของเราหลายคนยอมรับอย่างข�ำๆ ว่าตน
รับเงินจากพรรคการเมืองหรือผูส้ มัคร ขณะเดียวกันก็ประกาศว่ายังจะเลือกผูส้ มัครทีต่ นอยาก
จะเลือกในวันเลือกตั้ง จริงๆ แล้วฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลได้พบ
ส่วนใหญ่แสดงความสงสัยว่าการซื้อเสียงจะมีผลต่อผู้ใช้สิทธิสักแค่ไหน แม้ผู้มีสิทธิจ�ำนวน
มากยังคงรับเงินที่เสนอให้ซึ่งท�ำกันอย่างกว้างขวางในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา แต่พวก
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เขาก็มชี อ่ งทางมากขึน้ ในการเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับผูส้ มัครเนือ่ งจากการสือ่ สารรูปแบบใหม่ๆ
และดังนัน้ จึงน่าจะตกอยูใ่ ต้อทิ ธิพลชักจูงน้อยลง เราก็ได้แต่หวังว่านีจ่ ะท�ำให้การซือ้ เสียงทีม่ ี
มายาวนานหมดสิ้นไปในอนาคต
นอกจากนีม้ กี ารกล่าวหาเกีย่ วกับการใช้โครงการสวัสดิการของรัฐในการหาเสียง ในช่วงหลาย
เดือนก่อนการเลือกตั้ง คสช.ได้เริ่มโครงการสวัสดิการหลายอย่างโดยมุ่งเป้าที่คนกลุ่มต่างๆ
ในสังคม กลุม่ เป้าหมายโดยมากเป็นผูม้ รี ายได้ตำ�่ ผูส้ งู อายุ และข้าราชการบ�ำนาญทัว่ ประเทศ
เรื่องนี้เป็นหนึ่งในข้อวิพากษ์วิจารณ์หลักที่มีต่อรัฐบาล โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลากหลายตั้ง
ค�ำถามต่อช่วงเวลาด�ำเนินการที่ดูจะบังเอิญจนเกินไปของโครงการต่างๆ เหล่านี้และบอกว่า
เข้าข่ายการใช้ทรัพยากรของรัฐโดยมิชอบ
โครงการหนึ่งใช้เงินมากถึง 8.69 หมื่นล้านบาท โดยเป็นการแจกเงินสด 5.66 พันล้านบาท
ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.3102 ล้านคน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็ปฏิเสธครั้งแล้วครั้ง
เล่าว่านีไ่ ม่ใช่การใช้งบประมาณรัฐหาเสียง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยัน
ว่าเป็นแค่เรือ่ งบังเอิญ103 ทีโ่ ครงการเหล่านีม้ ขี นึ้ ในช่วงใกล้จะมีการเลือกตัง้ และไม่ใช่โครงการ
ประชานิยมหรือมีเหตุจูงใจทางการเมือง แต่เป็นการท�ำงานต่อเนื่องกันมา
การใช้ทรัพยากรของรัฐโดยมิชอบด้วยการเกีย่ วโครงการสวัสดิการของรัฐเข้ากับการหาเสียง
นั้นด�ำเนินไปอย่างทั้งกว้างขวางและลงลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคล้ายคลึงกันของชื่อ
“โครงการประชารัฐสวัสดิการ” กับชื่อพรรคตัวแทนของคสช. “พรรคพลังประชารัฐ” และ
การทีร่ ฐั มนตรีหลายคนในรัฐบาลคสช.กลายเป็นผูบ้ ริหารพรรคก็ตอกย�ำ้ ความรับรูเ้ ข้าใจของ
คนทั่วไปถึงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายที่ด�ำเนินการอยู่กับแผนงานเศรษฐกิจของพรรค
พปชร.104 ความใกล้ชิดเช่นนี้ปรากฏชัดตลอดช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง โดยนักการเมือง
หลายคนหาเสียงบนความนิยมในโครงการสวัสดิการดังกล่าวที่ถึงกับได้รับการจัดสรรงบ
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102 Wichit Chantanusornsiri, “Welfare handout half depleted in 3 days”, Bangkok Post, 12 ธันวาคม 2561, https://
www.bangkokpost.com/business/news/1592158/welfare-handout-half-depleted-in-3-days
103 Wichit Chantanusornsiri & Chatrudee Therapat, “PM insists cash splurge not populist as poll looms”,
Bangkok Post, 21 พฤศจิกายน 2561, https://www.bangkokpost.com/news/politics/1579298/pm-insists-cashsplurge-not-populist-as-poll-looms
104 Kas Chanwapen, “Govt sops to poor raise questions of propriety”, The Nation, 21 พฤศจิกายน 2561, http://
www.nationmultimedia.com/detail/politics/30358983
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ประมาณเพิ่มขึ้นอีกในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียง โดยมีการเพิ่มจ�ำนวนผู้ได้รับ
ประโยชน์จากกองทุนประชารัฐขึ้นเป็น 14 ล้านคน105
โครงการอืน่ ๆ นอกจากนีก้ ม็ ี “โครงการบ้านล้านหลัง” ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทปี่ ล่อย
กู้ส�ำหรับซื้อบ้านไม่เกิน 1 ล้านบาทด้วยอัตราดอกเบี้ยต�่ำตามระดับเงินเดือนที่ก�ำหนด การ
เพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพให้กับข้าราชการบ�ำนาญที่ได้รับเงินบ�ำนาญต�่ำกว่าเดือนละ 10,000
บาทให้รวมเป็น 10,000 บาท106 และนโยบายอื่นๆ เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
โครงการช่วยเหลือชาวนา ชาวสวนปาล์มน�้ำมัน และชาวสวนยางพารา ล้วนถูกมองว่าเป็น
ประชานิยมเช่นกัน107 โครงการสวัสดิการของรัฐเช่นนี้คือแนวนโยบายเศรษฐกิจหลักในการ
หาเสียงของพรรคพปชร. ท�ำให้พรรคได้ประโยชน์จากนโยบายที่ได้รับความนิยมของรัฐบาล
คสช.
แอนเฟรลอยากจะขอย�้ำด้วยเหตุที่มีความเคลือบแคลงสงสัยในหมู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรของรัฐโดยมิชอบ ว่างบประมาณของประเทศเป็นของประชาชนไทยทุกคน
และไม่ควรถูกน�ำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ประชานิยมในช่วงเวลาของการเลือกตั้งที่มีความ
ละเอียดอ่อน รัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบและใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางที่จะไม่ถูก
มองว่าเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมืองหรือกลุ่มใดเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

105 Peter Janssen, “Populism back in vogue in electoral Thailand”, Asia Times, 21 มีนาคม 2562, https://www.
asiatimes.com/2019/03/article/populism-back-in-vogue-in-electoral-thailand/
106 Siri and Theparat, “PM insists cash splurge not populist as poll looms”, Bangkok Post, 21 พฤศจิกายน 2561.
https://www.bangkokpost.com/news/politics/1579298/pm-insists-cash-splurge-not-populist-as-poll-looms
107 Supatsak Pobsuk, “Observations on the Thai Election 2019”, Focus on the Global South, 1 เมษายน 2562,
https://focusweb.org/observations-on-the-thai-election-2019/
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กระบวนการลงคะแนน
การเลือกตั้งล่วงหน้า

ประเทศไทยจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสลงคะแนน และ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก�ำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของทุกคน มีการเปิดให้ลง
ทะเบียนทั้งทางออนไลน์และที่ที่ว่าการอ�ำเภอหรือส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 28
มกราคมถึง 19 กุมภาพันธ์ โดยมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2,752,119 คน ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่สูงมาก
เมื่อพิจารณาว่าแทบไม่มีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้และระยะเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนสิ้นสุด
ลงกว่าหนึ่งเดือนก่อนวันเลือกตั้ง
ในช่วงวันที่ 4 ถึง 16 มีนาคม ผู้มีสิทธิที่อยู่ต่างประเทศเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ทีส่ ถานทูตหรือสถานกงสุลไทย 94 แห่งทัว่ โลก จากผูม้ สี ทิ ธิทอี่ ยูต่ า่ งประเทศทีล่ งทะเบียนไว้
จ�ำนวน 119,232 คน มีผู้ใช้สิทธิร้อยละ 84.7 ที่ประสบปัญหาหลายอย่างในหน่วยเลือกตั้ง
หลายแห่ง108 ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเผชิญกับการเข้าแถวยาวเหยียด ข้อมูลผู้สมัครที่ไม่ถูกต้อง
และบัตรลงคะแนนทีส่ ง่ ทางไปรษณียม์ าถึงล่าช้าหรือส่งผิดที่ ทัง้ หมดนีแ้ สดงถึงความไม่พร้อม
ในการเตรียมการของกกต.และสถานทูตที่ท�ำหน้าที่จัดการลงคะแนน
ปัญหาอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งล่วงหน้าในต่างประเทศคือความล่าช้าในการ
ส่งบัตรเลือกตัง้ ประมาณ 1,500 ใบจากผูใ้ ช้สทิ ธิในนิวซีแลนด์ซงึ่ ไม่ถกู น�ำส่งไปยังหน่วยเลือก
ตั้งที่เหมาะสมทันก�ำหนดเวลา 5 โมงเย็นของวันที่ 24 มีนาคม และดังนั้นจึงถูกถือเป็นบัตร
เสีย เรื่องนี้สร้างความผิดหวังให้กับผู้ใช้สิทธิจ�ำนวนมากที่ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ แล้วแต่ก็
ต้องเสียสิทธิไปเนื่องจากการขาดการวางแผนที่ดีของหน่วยงานที่จัดการเลือกตั้ง กกต.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องดูแลให้พลเมืองไทยทุกคนได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนใน
การออกเสียงเลือกตั้ง
108 Anna Lawattanatrakul, “Voter suppression or mismanagement? Thais face obstacles as overseas voting
begins”, Prachatai English, 15 มีนาคม 2562, https://prachatai.com/english/node/7974
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ทหารเข้าแถวเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าที่จ.นครราชสีมา

การเลือกตั้งล่วงหน้ามีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม และเป็นจุดเริ่มต้นของการลงคะแนน
เลือกตั้งในประเทศไทย โดยมีผู้ออกมาใช้สิทธิกว่า 2.2 ล้านคนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87
ของผูท้ ลี่ งทะเบียน ถึงแม้วา่ ปกติการเลือกตัง้ ล่วงหน้าก็มกั จะมีสดั ส่วนผูอ้ อกมาใช้สทิ ธิสงู กว่า
ในวันเลือกตั้งอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ท่ีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามักมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งมากกว่าคนทั่วไปอยู่ แต่ก็ยังแสดงให้เห็นเจตจ�ำนงของผู้ใช้สิทธิที่
ต้องการจะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบหลายปีของไทย
ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลรายงานว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย
โดยกระบวนการลงคะแนนโดยทัว่ ไปมีความรัดกุมและโปร่งใส และไม่มรี ายงานความรุนแรง
หรือการละเมิดกฎหมายส�ำคัญใดๆ อย่างไรก็ตาม ผูม้ าใช้สทิ ธิตอ้ งต่อแถวยาวเหยียดทีห่ น่วย
เลือกตั้งหลายแห่งในบรรดา 385 หน่วยทั่วประเทศ ถึงจะมีการวางก�ำลังเจ้าหน้าที่ประจ�ำ
หน่วยเลือกตัง้ จ�ำนวนมากก็ตาม สภาพแน่นขนัดทีห่ น่วยเลือกตัง้ ท�ำให้ผมู้ าใช้สทิ ธิจำ� นวนมาก
ต้องเข้าแถวรอหลายชั่วโมง และมีจ�ำนวนหนึ่งที่กลับไปโดยไม่ได้ลงคะแนนเสียง ปัญหานี้น่า
จะหลีกเลี่ยงได้หากมีการจัดเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นเวลาสองวันเหมือนในการเลือกตั้งที่ผ่านๆ
มาแทนที่จะเป็นหนึ่งวันอย่างในคราวนี้ ดังนั้น เราจึงเสนอให้กกต.พิจารณาขยายระยะเวลา
การเลือกตั้งล่วงหน้าในการเลือกตั้งครั้งหน้า
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ในวันเลือกตั้งล่วงหน้ามีการจัดการที่ผิดพลาดหลายกรณี โดยมีความไม่คงเส้นคงวาในการ
ใช้กฎระเบียบของเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหน่วยเลือกตัง้ และค�ำบ่นจากผูใ้ ช้สทิ ธิและพรรคการเมือง
ถึงการให้ขอ้ มูลความรูเ้ กีย่ วกับการเลือกตัง้ ทีย่ งั ไม่เพียงพอ เรือ่ งเด่นทีส่ ดุ คือ ในหลายหน่วย
เลือกตั้งผู้มาใช้สิทธิได้รับบัตรเลือกตั้งผิด ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่กกต.ยอมรับว่าจะส่งผลให้
คะแนนของคนเหล่านัน้ ต้องถูกทิง้ ไป หน่วยเลือกตัง้ ล่วงหน้าบางหน่วยโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ
ไม่มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร และยังมีกรณีที่ผู้ใช้สิทธิไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อเนื่องจาก
การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทางออนไลน์เกิดความผิดพลาดหรือไม่ก็มีขั้นตอนการลง
ทะเบียนที่ยุ่งยากเกินไป

ข้อมูลผู้สมัครที่หายไปในวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

โดยรวมแล้ว การเลือกตั้งล่วงหน้าท�ำให้ผู้ใช้สิทธิ สื่อ และผู้สังเกตการณ์ ได้เห็นภาพชัดเจน
ของระดับความเตรียมพร้อมของกกต. ถึงแม้การจัดการเลือกตัง้ ในวันที่ 17 มีนาคมจะด�ำเนิน
ไปได้ค่อนข้างดี แต่ก็มีสิ่งบ่งชี้ถึงการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้มีสิทธิในระดับต�่ำและการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยเลือกตั้งที่ไม่ได้ผล ซึ่งทั้งสองสิ่งก็แสดงออกมาในระดับที่กว้างขวาง
กว่าในวันที่ 24 มีนาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง กกต.และหน่วยงานอื่นๆ ไม่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นในหมู่ประชาชนในกระบวนการลงคะแนน โดยเฉพาะการขนย้ายและเก็บรักษาหีบ
บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ก่อให้เกิดค�ำถามมากมาย ดังนั้น เราขอเสนอแนะให้กกต.เปิดเผย
มากกว่านี้ในอนาคตเกี่ยวกับกระบวนการและมาตรการดูแลป้องกันต่างๆ ที่ได้ด�ำเนินการ
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วันเลือกตั้ง: เปิดหน่วย ลงคะแนน ปิดหีบ และนับคะแนน

ในวันเลือกตัง้ ผูส้ งั เกตการณ์ของแอนเฟรลกระจายไปตามพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัว่ ประเทศ เพือ่ สังเกต
การเปิดหน่วยเลือกตัง้ การลงคะแนน การปิดหีบ และการนับคะแนน คณะของเราประกอบ
ด้วยผู้สังเกตการณ์จากนานาชาติ 34 คนท�ำหน้าที่สังเกตการณ์หน่วยเลือกตั้ง 492 หน่วยใน
30 จังหวัดทั่วประเทศในวันเลือกตั้ง และอีก 12 หน่วยในการเลือกตั้งซ่อมที่เขต 8 ของ
เชียงใหม่ในวันที่ 26 พฤษภาคม
โดยรวมแล้ว ผู้สังเกตการณ์รายงานว่าการเลือกตั้งด�ำเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่พบ
การจ�ำกัดขัดขวางการเคลือ่ นย้ายโดยเสรีของประชาชน และการลงคะแนนก็ได้รบั การปกปิด
เป็นความลับ การได้พบปะกับผูม้ าใช้สทิ ธิจากหลากหลายอาชีพท�ำให้ได้เห็นถึงความรูส้ กึ ตืน่
เต้นยินดีทไี่ ด้ลงคะแนนเลือกตัง้ อีกครัง้ และความหวังว่าสถานการณ์ในประเทศจะดีขนึ้ เมือ่ มี
การจัดตัง้ รัฐบาลใหม่ สถานการณ์เป็นเช่นนีท้ งั้ ในพืน้ ทีช่ นบทและในเมือง การเลือกตัง้ ประสบ
ความส�ำเร็จได้ก็ต้องยกให้เป็นความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยเลือกตั้งที่คอย
ดูแลอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้สิทธิ นอกจากนี้ ก็พบเจ้าหน้าที่ต�ำรวจประจ�ำหน่วย
เลือกตั้งทุกหน่วยที่ไปสังเกตการณ์ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนที่ออกมาใช้สิทธิ
แอนเฟรลสนับสนุนการตัดสินใจของกกต.ทีก่ ำ� หนดเวลาลงคะแนนในวันเลือกตัง้ นานขึน้ คือ
ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ซึ่งช่วยเพิ่มจ�ำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิมากยิ่งขึ้น หน่วยเลือกตั้ง
เปิดตรงเวลาและมีการจัดการทีด่ ี ไม่พบความผิดปกติใดๆ ในการเปิดหน่วยทีเ่ จ้าหน้าทีแ่ สดง
หีบที่ว่างเปล่า มีการปฏิบัติตามขั้นตอนในการเปิดหน่วยอย่างถูกต้อง และไม่มีเอกสารการ
เลือกตั้งใดพร่องไป นี่ถือเป็นความส�ำเร็จอย่างมากเมื่อค�ำนึงว่ามีหน่วยเลือกตั้งจ�ำนวนมาก
และเวลาจ�ำกัดในการเตรียมการ ซึง่ เป็นสิง่ ทีก่ กต.ท�ำได้ดมี าตลอดในการเลือกตัง้ ทีผ่ า่ นๆ มา
ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลพบผู้มาใช้สิทธิเริ่มเข้าแถวกันตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้าในพื้นที่ที่ตน
สังเกตการณ์ แถวมีความยาวที่สุดในช่วงเวลา 8 ถึง 10 โมงเช้า และสั้นที่สุดเมื่อใกล้ปิดการ
ลงคะแนนในเวลาบ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็น ขั้นตอนการลงคะแนนเริ่มด้วยการตรวจสอบบัตร
ประชาชนกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งปรากฏว่าเป็นจุดที่เป็นคอขวดที่ท�ำให้เกิดแถว
ยาว จากนัน้ ผูใ้ ช้สทิ ธิกจ็ ะได้รบั บัตรเลือกตัง้ ใบเดียวทีต่ อ้ งน�ำไปกาในคูหาเลือกตัง้ ทีค่ นอืน่ มอง
ไม่เห็น หลังจากกาแล้ว ก็พับเป็นสองทบและน�ำไปหย่อนลงหีบ น่าสนใจว่าเมื่อเสร็จสิ้นการ
ลงคะแนน ผู้ใช้สิทธิไม่ได้ถูกท�ำเครื่องหมายด้วยหมึกที่ลบไม่ออก การใช้หมึกที่ว่าเป็นการ
ปฏิบัติทั่วไปในการเลือกตั้งในเอเชียเพื่อระบุตัวบุคคลที่ได้ลงคะแนนไปแล้ว จึงเป็นการ
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ป้องกันไม่ให้สามารถลงคะแนนซ�้ำได้ ผู้ใช้สิทธิแต่ละคนใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 7 นาทีในการ
ลงคะแนน โดยไม่รวมเวลาในการเข้าแถวที่ใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาทีในช่วงที่คนมากที่สุด
หน่วยเลือกตั้งส่วนใหญ่ที่ผู้สังเกตการณ์ของเราไปดูสะดวกต่อการเข้าถึงและให้ความส�ำคัญ
กับผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุกอ่ น ในกรณีทตี่ อ้ งมีการก้าวขึน้ สูค่ หู าเลือกตัง้ เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหน่วย
ก็สามารถช่วยยกเก้าอี้เข็นให้ได้ การเตรียมการที่น่าชมเชยอีกอย่างหนึ่งของกกต.คือการจัด
ให้มคี ำ� แนะน�ำอักษรเบรลส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางสายตาซึง่ คงจะมีในทุกหน่วยเลือกตัง้ แอนเฟรล
สัมภาษณ์ผู้ใช้สิทธิที่พิการทางสายตาหลายคนที่ได้ใช้เครื่องมือดังกล่าว พวกเขาบอกว่ารู้สึก
ดีใจทีส่ ามารถลงคะแนนได้ดว้ ยตัวเอง ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการความช่วยเหลืออืน่ ๆ ในการกาบัตร
เจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยก็สามารถช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม มีรายงานจากหน่วยเลือกตัง้ บางแห่งถึงการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนและกฎระเบียบ
ทีไ่ ม่คงเส้นคงวา อันเป็นผลจากการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหน่วยมาไม่ดพี อหรือเจ้าหน้าที่
เข้าใจแนวปฏิบตั ผิ ดิ ไป ในสองสามกรณีทไี่ ม่เกีย่ วข้องกัน เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหน่วยไม่ได้ปอ้ งกัน
ไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปอยู่ในบริเวณคูหาเลือกตั้งหรือห้ามไม่ให้ผู้ใช้สิทธิพูดคุย

หน่วยเลือกตั้งนี้ที่จ.ปราจีนบุรีถูกย้ายสองสามวันก่อนวันเลือกตั้ง
ไปอยู่ข้างใต้ป้ายร้านค้าประชารัฐของรัฐบาล
72

“โอกาสที่หลุดลอยไปส�ำหรับการกลับสู่ประชาธิปไตย”

กันขณะกาบัตรลงคะแนน ซึง่ ไม่วา่ จะกรณีใดก็สง่ ผลให้การลงคะแนนไม่เป็นไปโดยความลับ
ควรมีการชีแ้ จงแนวทางปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหน่วยอย่างชัดเจน และมีการน�ำไปปฏิบตั ิ
อย่างเสมอกันเพื่อให้ทุกหน่วยด�ำเนินการอย่างสมบูรณ์พร้อมเหมือนกันหมดในอนาคต
ข้อบกพร่องอื่นๆ ที่ได้รับรายงานคือ การตรวจสอบบัตรประชาชนที่ไม่ถี่ถ้วนเพียงพอ หรือ
จุดที่ตั้งที่ไม่เหมาะสมของหน่วยเลือกตั้ง เช่น หน่วยหนึ่งถูกจัดตั้งขึ้นตรงทางเข้าของร้านค้า
“ธงฟ้าประชารัฐ” ที่ขายสินค้าราคาถูกที่ได้รับการอุดหนุนโดยรัฐบาลให้กับผู้มีรายได้น้อย
และมีชื่อคล้ายกับพรรคการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การที่มีกรณีไม่งามเช่นนี้
เกิดขึ้นน้อยมากในบรรดาหน่วยเลือกตั้งกว่า 500 หน่วยที่ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลได้
ตระเวนดูก็แสดงถึงคุณภาพที่คงเส้นคงวาของกระบวนการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง
ตลอดทั้งวันเลือกตั้ง ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ พบตัวแทนพรรคการเมืองน้อยมากและผู้
สังเกตการณ์ในประเทศก็ยิ่งน้อยลงไปอีก มีขั้นตอนที่ยุ่งยากส�ำหรับตัวแทนพรรคที่จะมา
สังเกตการณ์ที่หน่วยเลือกตั้งโดยต้องขออนุญาตจากกกต.ก่อนล่วงหน้า การขออนุญาตที่
ท�ำได้งา่ ยขึน้ จะท�ำให้มตี วั แทนพรรคและผูส้ งั เกตการณ์มาร่วมได้มากขึน้ ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความ
โปร่งใสและความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้ง องค์กรประชาสังคมจ�ำเป็นต้องลงทุน
กับการพัฒนาสร้างมวลชนสังเกตการณ์เพือ่ จะได้ตดิ ตามตรวจสอบกระบวนการเลือกตัง้ และ
การเมืองในอนาคตอย่างได้ผล
บัตรรับรองจากกกต.นัน้ ใช้เข้าถึงหน่วยเลือกตัง้ ส่วนใหญ่ได้ แต่ทบี่ างหน่วยผูส้ งั เกตการณ์ของ
แอนเฟรลถูกขอให้แสดงว่าได้รบั อนุญาตจากทางการอ�ำเภอหรือเขตหรือไม่กถ็ กู ขอให้อยูน่ อก
บริเวณหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งในบางกรณีท�ำให้เราไม่สามารถท�ำหน้าที่สังเกตการณ์ได้ ที่น่าเป็น
ห่วงที่สุดคือกรณีที่ผู้สังเกตการณ์รายหนึ่งของเราถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสั่งให้มอบข้อมูลที่เธอ
จดบันทึก ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง ทว่าโชคดีที่เกิด
เพียงกรณีเดียว
ผูส้ งั เกตการณ์ของเรารายงานว่าโดยรวมแล้วการปิดหีบและการนับคะแนนเป็นไปอย่างรัดกุม
โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบที่กกต.วางไว้ อย่างไรก็ตาม วิธีปฏิบัติของกกต.ในการ
พิจารณาก�ำหนดบัตรดีบตั รเสียนัน้ เป็นปัญหาเนือ่ งจากมีการอนุญาตให้ผลู้ งคะแนนสามารถ
เลือกวิธีกากบาทได้ 16 แบบ แต่มักไม่มีแผนภาพที่แสดงตัวอย่างของเครื่องหมายกากบาท
ที่ยอมรับได้ติดแสดงให้ประชาชนได้เห็นในช่วงเวลาของการลงคะแนน นอกจากนี้ ตัวอย่าง
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73

รายงานภารกิจการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ต่างๆ ที่ว่านี้ก็ไม่ได้ครอบคลุมความเป็นไปได้ทุกอย่าง ซึ่งเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วย
สามารถประกาศบัตรเสียได้ตามดุลพินิจของตัวเอง กระทั่งในกรณีที่เห็นกันชัดๆ ว่าผู้ลง
คะแนนมีเจตนาเช่นไร
ขณะที่แอนเฟรลยอมรับความสุจริตของการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งส่วนใหญ่ที่ได้
สังเกตการณ์ แต่ก็มีเหตุให้กังวลอย่างมากเกี่ยวกับความโปร่งใสของการแจงนับและรวม
คะแนนทีผ่ สู้ งั เกตการณ์ ตัวแทนพรรค หรือสือ่ ไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าถึง การนับคะแนนเสียง
จากการเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีบัตรกว่า 2 ล้านใบกับการแสดงการแจกแจงคะแนนก็ไม่มีการ
เผยแพร่เท่าที่ควร นอกจากนี้ การจัดเก็บบัตรเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 2 ล้านใบที่ยังไม่ได้นับ
คะแนนไว้ในโกดังของส�ำนักงานไปรษณีย์หลักสี่ก็มาได้รับการเปิดเผยก็ต่อเมื่อสาธารณชน
แสดงความกังวลเท่านั้น ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเชิญชวน
ให้หน่วยงานจัดการเลือกตั้งยอมให้มีการตรวจสอบจากสาธารณชนและสร้างความโปร่งใส
ในทุกขั้นตอน109 หากไม่มีช่องทางให้สามารถท�ำการตรวจสอบกระบวนการได้อย่างเต็มที่
ตั้งแต่การหย่อนบัตรใบแรกจนถึงการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้สังเกตการณ์ก็ไม่
สามารถจะแถลงอะไรอย่างชัดเจนได้เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผลการเลือกตั้ง

การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน

จากข้อมูลของกกต. มีผู้มาออกเสียงเลือกตั้ง 38,268,375 คน ถือเป็นร้อยละ 74.69 ของผู้
มีสิทธิเลือกตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 51,239,638 คน จากข้อมูลในเว็บไซต์ของ International IDEA110 การเลือกตั้งปี 2562 นี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิสูงเป็นอันดับสี่ในบรรดาการ
เลือกตั้งทั้งหมดที่มีมาตั้งแต่ปี 2544 สัดส่วนของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าก็สูงถึงร้อยละ
86.98 จากผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าจ�ำนวน 2,752,248 คน111
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109 ปฏิญญากรุงเทพฯว่าด้วยการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม, มาตรา 18(1): “หน่วยงานจัดการเลือกตั้งควรจะดูแลให้กลุ่มผู้
สังเกตการณ์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีและเป็นกลางได้รับอนุญาตให้สังเกตการณ์ทุกขั้นตอนของกระบวนการเลือกตั้ง
รวมถึงการสังเกตุกระบวนการลงคะแนนและนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งใดๆ ทั้งนี้ตามที่มีกฎหมายบังคับใช้อยู่”
110 International IDEA, “Voter Turnout Database: Thailand”, 2562, https://www.idea.int/data-tools/country-view/280/40
111 Bangkok Post, “Nationwide turnout of 86.98% for advance voting”, 18 มีนาคม 2562, https://www.bangkokpost.com/news/politics/1646772/nationwide-turnout-of-86-98-for-advance-voting
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สัดส่วนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนไทยตั้งแต่ปี 2544
(ที่มา: International IDEA, แปล: ANFREL)

แม้ว่าข้อมูลตัวเลขของกกต.จะมีปัญหาหลายอย่าง ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลก็มองเห็น
ความปรารถนาของผูใ้ ช้สทิ ธิทจี่ ะมีสว่ นร่วมในการเลือกตัง้ การออกมาใช้สทิ ธิจำ� นวนมากเช่น
นีอ้ าจอธิบายได้วา่ มีผลมาจากความกระหายของพลเมืองไทยทีอ่ ยากจะก�ำกับทิศทางการเมือง
ของประเทศตัวเอง ด้วยพบว่าการรัฐประหารไม่ใช่ค�ำตอบ แอนเฟรลมองการออกมามีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้งอย่างคึกคักเช่นนี้ว่าเป็นการส่งเสียงเรียกร้องต่อนักการเมืองให้ค�ำนึงถึง
เจตนารมย์และสิทธิของประชาชนในกระบวนการบริหารประเทศ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างคึกคักเช่นนี้สามารถถูกท�ำให้ยั่งยืนได้หากฝ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของไทยจะสามารถท�ำงานร่วมกันในเรื่องพึงปฏิบัติที่ส�ำคัญ
หลายเรื่องที่ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลมองว่าขาดไปในการเลือกตั้งครั้งนี้ ยกตัวอย่างเช่น
แอนเฟรลสังเกตว่าแทบไม่มกี ระบวนการให้ขอ้ มูลความรูแ้ ก่ผมู้ สี ทิ ธิระดับรากหญ้าทีจ่ ะช่วย
เพิ่มการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ความพยายามในการตอกย�้ำถึงคุณค่าของการลง
คะแนนเสียงโดยมากกลายเป็นเรื่องของสื่อและองค์กรประชาสังคมที่ต้องเผชิญกับอุปสรรค
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ทางการเมืองต่างๆ ในการเลือกตั้งอื่นๆ ในเอเชียที่แอนเฟรลได้ไปสังเกตการณ์ การมีส่วน
ร่วมของผูม้ สี ทิ ธิมแี นวโน้มจะสูงขึน้ เมือ่ หน่วยงานจัดการเลือกตัง้ พยายามด�ำเนินการให้ขอ้ มูล
ความรู้แก่ประชาชน
นอกจากนี้ก็มีปัญหาการจัดการหลายอย่างที่หาไม่แล้วก็อาจท�ำให้มีจ�ำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ
สูงกว่านีอ้ กี ในการเลือกตัง้ ครัง้ นี้ แอนเฟรลพบกับผูใ้ ช้สทิ ธิหลายคนทีก่ ลายเป็นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิและ
จ�ำต้องสละสิทธิไปเนือ่ งจากความแน่นขนัดและการจัดการทีผ่ ดิ พลาดทีห่ น่วยเลือกตัง้ ทีก่ กต.
เองก็ยอมรับ112 การบั่นทอนผู้มีสิทธิเช่นนี้อาจเป็นผลมาจากความผิดพลาดของการจัดการ
ลงทะเบียนเลือกตัง้ ล่วงหน้าด้วยเช่นกัน โดยผูม้ าใช้สทิ ธิหลายคนทีแ่ อนเฟรลพบหาชือ่ ตัวเอง
ไม่เจอ เรื่องนี้เกิดจากความสับสนในขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผู้มีสิทธิไม่ได้
ท�ำขัน้ ตอนสุดท้ายให้ครบถ้วนบนเว็บไซต์ลงทะเบียน ชือ่ ของพวกเขาจึงไม่ปรากฏอยูใ่ นบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ท�ำให้ต้องออกมาพยายามใช้สิทธิในวันเลือกตั้งจริงแทน

บัตรเสีย

จากบัตรลงคะแนนจ�ำนวน 38,268,366 ล้านใบในวันเลือกตั้ง แบ่งเป็นบัตรดีร้อยละ 92.85
บัตรเสียร้อยละ 5.57 และไม่ประสงค์จะเลือกใครร้อยละ 1.58113 บัตรเสียมีจ�ำนวน
2,130,327 ใบซึง่ สามารถส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนทีน่ งั่ แบบบัญชีรายชือ่ ได้อย่างมาก
ดังนั้นในกรณีของประเทศไทย จึงควรต้องจัดการให้เกิดบัตรเสียน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เมือ่ ค�ำนึงถึงวิธกี ารค�ำนวณสัดส่วนทีน่ งั่ แบบบัญชีรายชือ่ ทีม่ คี วามซับซ้อนและอ่อนไหวมาก
ต่อการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนคะแนนแม้แต่เพียงน้อยนิด
ขณะที่กกต.ได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยในการพิจารณาบัตรดีบัตรเสีย แต่ประชาชน
ทัว่ ไปไม่รเู้ ลยว่าเสียงของตัวเองจะถูกนับไปอย่างไร ไม่มกี ารให้ขอ้ มูลความรูแ้ ก่ผมู้ สี ทิ ธิวา่ กา
อย่างไรหรือท�ำเช่นไรจะท�ำให้กลายเป็นบัตรเสีย กกต.ได้จดั ท�ำคูม่ อื ชุดหนึง่ ว่าด้วยบัตรดีบตั ร
เสียที่ควรจะมีการติดแสดงบนกระดานให้ข้อมูลของหน่วยเลือกตั้ง แต่ผู้สังเกตการณ์ของ
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112 Mongkol Bangprapa, “Setting the record straight”, Bangkok Post, 22 เมษายน 2562, https://www.bangkokpost.
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113 คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 28 มีนาคม 2562, https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190328165029.pdf.
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แอนเฟรลพบเห็นเพียงไม่กี่หน่วยเท่านั้นที่มีการติดประกาศคู่มือดังกล่าวในช่วงลงคะแนน
โดยทีเ่ จ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหน่วยมักน�ำมาแสดงแค่เฉพาะเวลานับคะแนนเท่านัน้ ผูใ้ ช้สทิ ธิควรได้
รับทราบกฎระเบียบที่ส�ำคัญเช่นนี้ก่อนเข้าคูหาเพื่อจะได้เป็นการลดจ�ำนวนบัตรเสียลงไป

คู่มือในการนับคะแนนของกกต. การลงคะแนนที่ถูกต้องอยู่ในภาพซ้าย
การลงคะแนนที่ถือเป็นบัตรเสียอยู่ภาพขวา

เมือ่ พิจารณาคูม่ อื ดังกล่าว แอนเฟรลเห็นว่าบัตรจะถูกถือเป็นบัตรเสียเมือ่ ผูล้ งคะแนนปล่อย
ว่างไว้ กาสองช่อง หรือท�ำเครื่องหมายอย่างอื่นนอกเหนือจากกากบาท กกต.อธิบายว่าได้
ก�ำหนดเช่นนี้เพื่อสกัดการซื้อเสียงเนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ พรรคการเมืองขอให้ผู้
ลงคะแนนท�ำเครือ่ งหมายต่างๆ ไว้บนบัตร แต่ถงึ ก�ำหนดแบบนีก้ ต็ ามก็ยงั คงมีรปู แบบการกา
วิธีอื่นๆ ที่หัวคะแนนสามารถก�ำหนดเป็นวิธีท�ำเครื่องหมายไว้บนบัตรได้โดยที่ไม่ถูกถือเป็น
บัตรเสีย นอกจากนี้ คู่มือดังกล่าวยังไม่ถี่ถ้วนโดยตัวอย่างบัตรเสียไม่ได้ครอบคลุมความเป็น
ไปได้ทั้งหมดและดังนั้นจึงเปิดช่องให้กับเจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยได้ใช้ดุลพินิจเอาเองในบาง
กรณี
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กกต.สามารถแก้ปญ
ั หานีไ้ ด้ดว้ ยการใช้วธิ อี นื่ ในการลงคะแนน ในอินโดนีเซีย ผูล้ งคะแนนต้อง
เจาะรูข้างผู้สมัครที่ตนเลือก ในเมียนมา หน่วยงานจัดการเลือกตั้งจ่ายแสตมป์ให้กับผู้ลง
คะแนนใช้ในการเลือกผูส้ มัคร ในฟิลปิ ปินส์ ผูล้ งคะแนนต้องระบายสีลงบนวงกลมข้างผูส้ มัคร
วิธีการเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการพิจารณาเจตนาของผู้ลงคะแนนในขณะ
เดียวกันก็ลดโอกาสของการซื้อเสียงลง

การประกาศผล
ในคืนวันเลือกตัง้ การประกาศผลเบือ้ งต้นของกกต.มีความผิดพลาดและมาแบบขาดๆ หายๆ
ด้วยระบบ “Rapid Report” ทีก่ กต.ใช้ เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหน่วยจะต้องส่งข้อมูลไปทีศ่ นู ย์โดย
ใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ผลเบื้องต้นก็จะถูกเผยแพร่ผ่านทางไลฟ์ฟีดของเฟซบุ๊ค
ให้สื่อสามารถน�ำไปเผยแพร่ต่อ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลหลายอย่างที่เผยแพร่ไปไม่น่าเชื่อถือ
เพราะมีความคลาดเคลือ่ นกันหลายอย่าง เช่น จ�ำนวนบัตรไม่ตรงกับจ�ำนวนผูอ้ อกมาใช้สทิ ธิ
หรือจ�ำนวนผู้มาใช้สิทธิสูงกว่าจ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น
ตัวเลขทีข่ ดั กันต่างๆ เหล่านีก้ อ่ ให้เกิดความสับสนในหมูผ่ ใู้ ช้สทิ ธิอย่างกว้างขวาง และในทีส่ ดุ
กกต.ก็ต้องระงับการรายงานสดและเลื่อนการประกาศผลออกไปในวันรุ่งขึ้น เป็นการผิดค�ำ
พูดที่เคยให้ไว้ว่าจะนับคะแนนให้ได้ร้อยละ 95 ภายในวันเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันมา
ตลอดในการเลือกตัง้ ของไทย กกต.โทษว่าความคลาดเคลือ่ นของรายงานผลเบือ้ งต้นมีสาเหตุ
มาจากความผิดพลาดของมนุษย์โดยเจ้าหน้าที่ท�ำการบรรจุข้อมูลลงแอพ Rapid Report
กระท�ำผิดพลาด การโจมตีเซิร์ฟเวอร์รวบรวมข้อมูลโดยแฮ็คเกอร์114 หรือกระทั่งสื่อเองที่ไม่
สามารถตีความข้อมูลดิบได้อย่างถูกต้อง115
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114 Bangkok Post, “Petition to impeach EC hits 660,000 names”, 26 มีนาคม 2562, https://www.bangkokpost.
com/news/politics/1650964/petition-to-impeach-ec-hits-660-000-names
115 Jintamas Saksornchai, “US Calls for Immediate Release of Thai Election Results”, Khaosod English, 27
มีนาคม 2562, http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/03/27/us-calls-for-immediate-release-of-thaielection-results/
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ในภาพหน้าจอจากการรายงานสดของกกต.ในคืนวันเลือกตั้งนี้
จ�ำนวนผู้มาใช้สิทธิผู้ชายในกรุงเทพฯ ถูกแสดงเป็นค่าลบ 60,937 คน
(ที่มา: เฟซบุ๊ค “CSI LA”)

ในหน้าจอจากการรายงานผลของกกต.นี้ จ�ำนวนบัตรดี บัตรเสีย และ “ไม่เลือก”
(บรรทัดที่ 3, 4, และ 5 ตามล�ำดับ)
รวมกันเป็นเกือบสองเท่าของจ�ำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ (บรรทัดที่ 2)
(ที่มา: เฟซบุ๊ค “CSI LA”)

79

รายงานภารกิจการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ตัวชีว้ ดั อีกประการหนึง่ ทีแ่ สดงถึงการจัดการทีย่ ำ�่ แย่ของกกต.ในการรายงานผลในคืนวันเลือก
ตั้งคือ ประธานกกต.ตอบค�ำถามโดยไม่ทันตั้งตัวเมื่อสื่อถามเกี่ยวกับผลการลงคะแนนว่าตน
“ไม่มเี ครือ่ งคิดเลขอยูก่ บั ตัวในตอนนี”้ 116 เรือ่ งนีจ้ ดุ ติดเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดียโดย
ทันทีและไม่ได้ช่วยซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่ย�่ำแย่ระหว่างกกต.กับสาธารณชนเลย พอถึงค�่ำ
วันที่ 25 มีนาคม ประชาชนกว่า 600,000 คนได้ลงชื่อในข้อเรียกร้อง117ให้ถอดถอนกกต.
เนื่องจากกกต.นั้นล้มเหลวในการจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม และมีข้อความในทวิตเตอร์ 1.4 ล้านข้อความที่ใช้แฮชแท็ก “กกต.โป๊ะแตก” และ “โกงเลือกตั้ง62”118

ในวันที่ 25 มีนาคม นักเคลื่อนไหวสนับสนุนประชาธิปไตยประท้วงที่ส�ำนักงานกกต.ในกรุงเทพฯ
ด้วยการ “บริจาค” เครื่องคิดเลขและเรียกร้องให้มีการประกาศผลการนับคะแนน (ที่มา: MGR Online)

ในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ มีการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการภายในไม่กี่
ชั่วโมงหลังปิดหีบ แต่ในการเลือกตั้งปี 2562 นี้ กว่าจะมีการรายงานผลการนับคะแนนรวม
ทั้งหมดก็หลังจากการเลือกตั้งถึงสี่วัน ในระหว่างนั้น ตัวเลขต่างๆ ยังค้างอยู่ที่ผลการนับ
คะแนนร้อยละ 95 ของบัตรทั้งหมด และพรรคการเมืองอย่างน้อย 7 พรรคร้องต่อกกต.เพื่อ
ขอค�ำอธิบายเกี่ยวกับความล่าช้า119
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116 The Nation, “Dubious results expose EC to glare of public scrutiny”, 25 มีนาคม 2562, http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30366513
117 Change.org, “ขออ�ำนาจพลังประชาชนร่วมกันลงชือ่ สนับสนุนแคมเปญล่ารายชือ่ ถอดถอนกรรมการการเลือกตัง้ ทีด่ มู มี ลทิน
มากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย”, http://tiny.cc/xohr5y
118 Kas Chanwapen, “Spotlight on EC after dubious results”, The Nation, 26 มีนาคม 2562, http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30366538
119 The Nation, “EC seeks delay in final results amid ongoing probes”, 28 มีนาคม 2562, https://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30366676
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ผลการนับคะแนนที่เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมดที่ได้รับการเปิดเผยในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคมก่อ
ให้เกิดค�ำถามใหม่ๆ จากผู้คนทั่วประเทศ โดยเฉพาะจ�ำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิที่เพิ่มจากร้อย
ละ 65.96 จากการรายงานขณะยังนับคะแนนไม่เสร็จเป็นร้อยละ 74.69 ส่วนต่างมีมากจน
ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ แสดงความเคลือบแคลงสงสัยกับตัวเลขใหม่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
ผูถ้ กู เสนอชือ่ เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพือ่ ไทยสะท้อนความกังวลเหล่านีด้ ว้ ยการระบุวา่
“4 วันมีบัตรเกิดใหม่ในหีบ 4,493,145 ใบ แบบนี้ก็ได้เหรอคะ”120 อีกสิ่งที่ต่างไปจากที่ได้
ประกาศไปล่วงหน้าก่อนวันเลือกตัง้ คือจ�ำนวนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีค่ วรมีความชัดเจนและไม่ควร
มีเหตุอันใดที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังการเลือกตั้ง นอกจากนี้ข้อมูลที่ไม่สมเหตุสมผลยังมีอีก
คือ จ�ำนวนบัตรที่ใช้ไป (38,268,366) กับจ�ำนวนผู้มาใช้สิทธิ (38,268,375) ต่างกันอยู่ 9 ใบ
ทั้งที่ควรต้องตรงกันพอดี

ตารางนี้แสดงความแตกต่างของการรายงานผลของกกต.ระหว่างวันที่ 24 มีนาคมกับวันที่ 28 มีนาคม
(ที่มา: Voice Online)

ด้วยเป็นผลจากค�ำวิจารณ์ต่อกกต.ที่มีอย่างต่อเนื่อง กกต.ถอนข้อมูลบางส่วนที่เผยแพร่ใน
การรายงานผลครั้งที่สองและถอดเอกสารหลายชิ้นออกจากเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบข้อมูล121
ข้อมูลถูกน�ำมาเผยแพร่อีกครั้งในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคมโดยมีการแก้ไขข้อมูลในเอกสารเหล่า
นั้นเล็กน้อย ในวันต่อๆ มา กกต.พยายามอธิบายความแตกต่างของตัวเลขต่างๆ ด้วยการให้
รายละเอียดเกี่ยวกับการท�ำงานของระบบ Rapid Report
120 Bangkok Post, “EC unveils full count of ballots”, 29 มีนาคม 2562, https://www.bangkokpost.com/news/
general/1652620/ec-unveils-full-count-of-ballots
121 Kas Chanwapen, “ Series of errors hound EC”, The Nation, 29 มีนาคม 2562, http://www.nationmultimedia.
com/detail/politics/30366745
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กกต.ชี้แจงว่าการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนบัตรเป็นผลจากการนับบัตรไปเพียงร้อยละ 93 เท่านั้น
ในคืนวันที่ 24 มีนาคม และตัวเลขช่วงแรกๆ ไม่ได้รวมจ�ำนวนบัตรเลือกตัง้ ล่วงหน้าทัง้ ในและ
นอกประเทศ122 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบัตรลงคะแนนล่วงหน้าถูกส่งไปยังเขตเจ้าของบัตร
และถูกน�ำมานับในวันเลือกตั้งด้วย จึงไม่ชดั เจนว่าเหตุใดบัตรส่วนนี้จึงไม่ถกู นับรวมเข้าไว้ใน
การรายงานผลครัง้ แรก ฝ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลือกตัง้ ทีแ่ อนเฟรลพบบอกว่าพวกเขา
ยังคงไม่เชื่อในค�ำอธิบายของกกต.และแสดงความไม่เชื่อถือต่อตัวเลขจ�ำนวนผู้มาใช้สิทธิที่
เป็นทางการ
การประกาศผลอย่างเร่งรีบของกกต.ไม่ชว่ ยลดกระแสเรียกร้องอย่างเข้มข้นของผูใ้ ช้สทิ ธิชาว
ไทยทีต่ อ้ งการความโปร่งใสและความถูกต้องสุจริต ระบบ Rapid Report ทีอ่ อกแบบมาเพือ่
ให้สามารถรายงานผลต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็วกลับส่งผลตรงกันข้ามและบ่อนท�ำลาย
ความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยจ�ำนวนมากที่ท�ำงานหนักและพยายามอย่างดีที่สุดที่
จะให้ได้ผลการนับคะแนนที่น่าเชื่อถือออกมาในระยะเวลาอันสมควร สุดท้ายกกต.ก็ละทิ้ง
ระบบ Rapid Report ไปโดยสิน้ เชิงและตรวจตราข้อมูลทีจ่ ะออกสูส่ าธารณะอย่างถีถ่ ว้ นมาก
ขึ้น แต่ก็ไม่ทันเวลาเนื่องจากความเชื่อถือของสาธารณชนต่อการรายงานผลได้ถูกท�ำให้เสีย
หายอย่างหนักไปแล้ว
พฤติกรรมของกกต.ในช่วงวันและชั่วโมงหลังจากการเลือกตั้งอาจได้สร้างความเสียหายใน
ระยะยาวต่อความไว้วางใจของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง ในการส�ำรวจความเห็นที่
ท�ำในช่วงวันที่ 26 ถึง 30 มีนาคม ร้อยละ 48 ของผู้แสดงความเห็นบอกว่าตนรู้สึกผิดหวัง
กับกกต.ที่ขาดความโปร่งใสในการนับคะแนนและมีความล่าช้าในการประกาศผล ขณะที่มี
ร้อยละ 20 เท่านั้นที่รู้สึกพอใจกับการท�ำงานของกกต.และร้อยละ 30 บอกว่ารู้สึกเฉยๆ123
โดยรวมแล้ว ผลที่เกิดจากการประกาศผลอันทุลักทุเลนี้ก็คือความเสียหายอย่างหนักต่อ
ภาพพจน์ความสุจริตของการเลือกตั้งในสายตาของประชาชน
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122 King-oua Laohong, “EC calls discrepancies in poll figures ‘explainable’”, Bangkok Post, 30 มีนาคม 2562,
https://bangkokpost.com/news/politics/1653360/ec-calls-discrepancies-in-poll-figures-explainable
123 Bangkok Post, “Pollsters split over election”, 1 เมษายน 2562, https://www.bangkokpost.com/news/politics/1654344/pollsters-split-over-election
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อย่างไรก็ตาม สิ่งส�ำคัญไม่แพ้กันที่ต้องยอมรับคือการที่พรรคการเมืองส่วนใหญ่ดูจะยอมรับ
ผลที่กกต.ประกาศว่าค่อนข้างเชื่อถือได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพวกเขามี
ปฏิกิริยาต่อผลการเลือกตั้งโดยทันทีว่าเป็นตัวที่บ่งชี้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเอง หลัง
การเลือกตัง้ พรรคการเมืองต่างๆ และผูส้ มัครถกเถียงกันอย่างเข้มข้นเกีย่ วกับวิธกี ารค�ำนวณ
สัดส่วนทีน่ งั่ แบบบัญชีรายชือ่ การมุง่ สนใจรายละเอียดทางเทคนิคเช่นนี้ ท�ำให้เสมือนว่าพรรค
ต่างๆที่ก�ำลังแย่งชิงที่นั่งกันได้รับรองผลที่กกต.ประกาศไปโดยปริยาย ข้อร้องเรียนส่วนใหญ่
เป็นเรื่องการนับคะแนนในระดับหน่วยหรือเขตแทนที่จะเป็นการปฏิเสธการรายงานผลการ
เลือกตั้งระดับประเทศของกกต.ไปทั้งยวง
หลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไป มีความพยายามอย่างกว้างขวางจากคนหลายกลุม่ ในการประท้วงการ
ท�ำงานของกกต.ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งอยู่ การร้องเรียนทางออนไลน์ทกี่ ล่าวถึงข้างต้นโดดเด่นทีส่ ดุ
โดยมีผู้ลงชื่อเกือบ 850,000 คนก่อนยื่นให้กับส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ในวันที่ 11 เมษายน124 ค�ำร้องเรียนนีเ้ ป็นการริเริม่ ของเครือ
ข่ายเยาวชนที่เรียกว่า เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
นอกจากนีย้ งั มีนกั ศึกษาและนักวิชาการจ�ำนวนมากทีท่ ำ� การร้องเรียนเอาผิดกับกกต. ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุม่ นักศึกษาทีเ่ รียกว่า “เครือข่ายนักศึกษาติดตามการเลือกตัง้ ” ออก
แถลงการณ์ว่าด้วยความไร้ความสามารถของกกต.125 สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (สนท.) ประกาศว่าจะฟ้องร้องเอาผิดกกต.ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานรัฐ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ126 ในวันที่ 10 เมษายน เครือข่ายนักวิชาการ
เพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ยื่นหนังสือเรียกร้องให้กกต.เปิดเผยคะแนนเลือกตั้งรายหน่วยทั่ว
ประเทศ ให้กกต.ด�ำเนินการค�ำนวณที่นั่งส.ส.ระบบบัญชีรายชื่ออย่างเป็นธรรมและเป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญ และให้กกต.ยุตกิ ารด�ำเนินคดีกบั ประชาชน127 ในวันเดียวกัน องค์กรสมาชิก
ของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและสิทธิมนุษยชน 63 องค์กรก็ยนื่ หนังสือต่อกกต.ด้วย
ข้อเรียกร้องแบบเดียวกัน
124 โพสต์ทูเดย์, “มาตามนัดหอบ8แสนชื่อยื่นปปช.ตรวจสอบกกต. วอนสังคมอย่าลืมพวกเรา”, 11 เมษายน 2562, https://
www.posttoday.com/politic/news/586202
125 กรุงเทพธุรกิจ, “มข.ตั้งเครือข่ายนักศึกษาเปิดปฎิบัติการตามการท�ำงานกกต.”, 9 เมษายน 2562, http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/831965
126 มติชนออนไลน์, “สนท.จ่อฟ้อง 7 กกต. เอาผิด ม.157 เผยก�ำลังรวบรวมหลักฐาน”, 10 เมษายน 2562, https://www.
matichon.co.th/politics/news_1445422
127 ประชาไท, “121 นักวิชาการยันหากกกต. ไม่ถอนฟ้องประชาชนก็ต้องฟ้องพวกเราด้วย”, 10 เมษายน 2562, https://
prachatai.com/journal/2019/04/81992
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ที่กรุงเทพฯ กลุ่มต่อต้านคสช.ที่เรียกตัวเองว่า “คนอยากเลือกตั้ง” จัดชุมนุมและล่ารายชื่อ
เรียกร้องถอดถอนกกต.และยื่นต่อปปช.128 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็ยื่นต่อ
ปปช.ด้วยเช่นกัน129 ในวันที่ 7 เมษายน นักเคลื่อนไหวจัดการประท้วงด้วยการยืนเฉยๆ ที่
อนุสาวรียป์ ระชาธิปไตยโดยถือป้ายเรียกร้องให้กกต. “หยุดใช้กฎหมายปิดปากประชาชน”130
ในบรรดาผูท้ ขี่ ดั ข้องเคืองใจย่อมต้องมีอดีตสมาชิกของพรรคไทยรักษาชาติทเี่ พิง่ ถูกยุบไป เช่น
นายเรืองไกร ลีกจิ วัฒนะ ผูส้ มัครสส.แบบบัญชีรายชือ่ ผูย้ นื่ ค�ำร้องให้ผตู้ รวจการแผ่นดินตรวจ
สอบการท�ำงานของกกต.และร้องให้ศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การเลือกตั้ง
ในวันที่ 24 มีนาคมเป็นโมฆะ131 ผู้ตรวจการแผ่นดินปัดค�ำร้องของเขาตกไปในวันที่ 26
เมษายน
หลังจากกกต.รวมคะแนนแล้ว ผลการเลือกตั้งส�ำหรับสส.แบบแบ่งเขตได้รับการประกาศใน
วันที่ 7 พฤษภาคมและแบบบัญชีรายชื่อในวันที่ 8 พฤษภาคม132 กกต.รับรองสส.รวมทั้งสิ้น
498 คนโดยยังเหลือการเลือกตั้งซ่อมที่จ.เชียงใหม่ ไม่มีการเปิดเผยผลการนับคะแนนระดับ
หน่วยเลือกตัง้ ซึง่ เราสนับสนุนให้กกต.เปิดเผยเพือ่ แก้ปญ
ั หาความไม่ไว้วางใจของสาธารณชน
และลดค�ำครหาว่ามีการโกงคะแนนลงได้ เนือ่ งด้วยบทบัญญัตใิ นกฎหมายทีไ่ ด้กล่าวถึงไปแล้ว
ในข้างต้นก�ำหนดให้กกต.สามารถไม่รับรองผลและจัดเลือกตั้งใหม่ได้ในเวลาหนึ่งปีหลังจาก
วันเลือกตั้งจึงหมายความว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะยังไม่เสร็จสิ้น
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128 Bangkok Post, “Protesters hit city streets”, 1 เมษายน 2562, https://www.bangkokpost.com/news/general/1654312/protesters-hit-city-streets
129 The Nation, “Activist group seeks NACC probe into EC’s conduct”, 9 เมษายน 2562, http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30367375
130 ประชาไท, “‘ทนายอานนท์’ จัดยืนเฉยๆประท้วงกกต. ที่อนุสาวรีย์ชัยฯต่อเผย 17 เม.ย.มายืนใหม่”, 12 เมษายน 2562,
https://prachatai.com/journal/2019/04/82029
131 ข่าวสด, ““เรืองไกร” ร้องผู้ตรวจฯส่งศาลวินิจฉัยเลือกตั้งโมฆะชี้กกต.รายงานผลนับคะแนนไม่ตรงกัน”, 9 เมษายน 2562,
https://www.khaosod.co.th/politics/news_2396861
132 Tarin Angsakul, “EC endorses party-list MPs”, NNT, 10 พฤษภาคม 2562, http://thainews.prd.go.th/en/news/
detail/TCATG190510093626675

“โอกาสที่หลุดลอยไปส�ำหรับการกลับสู่ประชาธิปไตย”

ข้อเสนอแนะ
ด้วยข้อบกพร่องจ�ำนวนมากตามที่ได้รับรายงานโดยสมาชิกในคณะสังเกตการณ์นานาชาติ
ของแอนเฟรลดังที่มีรายละเอียดในรายงานฉบับนี้ เห็นได้ชัดว่าการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562
ของไทยไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกลับสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ อย่างดีก็เป็นการเริ่มต้น
ของการเปลีย่ นผ่านอย่างช้าๆ จากการปกครองของทหาร ในการทีจ่ ะบรรลุให้ถงึ การมีตวั แทน
ของประชาชนอย่างสมบูรณ์ผ่านกระบวนการเลือกตั้งโดยสันติ แอนเฟรลมีข้อเสนอแนะดัง
ต่อไปนีส้ ำ� หรับฝ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้พจิ ารณาและหวังว่าจะน�ำไปด�ำเนินการก่อนการเลือก
ตัง้ ครัง้ ต่อไป เราหวังทีจ่ ะได้เห็นทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องและภาคประชาสังคมร่วมกันถกเถียงอย่าง
สร้างสรรค์และร่วมมือกันเพื่อท�ำให้สถานการณ์ดีขึ้นและบรรลุเสถียรภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตยในระยะยาว แอนเฟรลยินดีและภาคภูมิใจที่จะให้ความสนับสนุนต่อความ
พยายามทั้งปวงของประชาชนชาวไทยในการให้ได้มาซึ่งการลงหลักปักฐานของการเลือกตั้ง
ที่เป็นไปอย่างสุจริตแท้จริง มีขึ้นตามวาระที่ควรจะเป็น มีความเสรี และเป็นธรรม
เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง

1. ป้องกันไม่ให้มีการออกกฎหมายที่มีลักษณะเดียวกันกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว ธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตยให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอ�ำนาจเป็นอันดับแรก
2. ทบทวนแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
ประมวลกฎหมายอาญา หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ที่ส่งผล
จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการสมาคม การแสดงความคิดเห็น และการชุมนุม
โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
3. ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ทิ างกฎหมายทีเ่ ข้มงวดรัดกุมเพือ่ ป้องกันการใช้วธิ กี ารฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดีเพื่อปิดปาก (SLAPP) และการใช้มาตรการทางกฎหมายโดยมิชอบในรูป
แบบอื่นใดโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือปัจเจกบุคคล
4. พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้เจตนารมย์ของประชาชนสะท้อนอยูใ่ นทุกแง่มมุ ของ
อ�ำนาจในการบริหารประเทศ หากรัฐสภามีสมาชิกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง คน
เหล่านีไ้ ม่สมควรมีสว่ นในการเลือกนายกรัฐมนตรี เนือ่ งจากหัวหน้ารัฐบาลควรมีความ
รับผิดชอบต่อประชาชนหรือตัวแทนทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชนโดยชอบธรรม
เท่านั้น
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5. ให้พลเมืองทุกคนทีอ่ ยูใ่ นวัยเลือกตัง้ เป็นผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ และยกเลิกข้อก�ำหนดทีไ่ ม่สม
เหตุสมผลที่จ�ำกัดสิทธิเลือกตั้งอย่างเช่น บทบัญญัติของมาตรา 96 ของรัฐธรรมนูญ
6. สร้างกลไกการตรวจสอบรับผิดเพื่อถ่วงดุลอ�ำนาจล้นเหลือของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทับซ้อนของผลประโยชน์
7. ยกเลิกบทบัญญัติที่ก�ำหนดบทลงโทษพรรคการเมืองที่รุนแรงเกินเหตุ เช่น การยุบ
พรรคจากการท�ำความผิดของสมาชิก ควรมีการแยกแยะพรรคและตัวบุคคลที่เป็น
สมาชิกออกจากกัน
8. ควรมีกระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็น
อิสระ นอกจากนี้ ก็ควรมีการส่งเสริมให้คณะกรรมการมีตัวแทนของผู้หญิง กลุ่ม
ชาติพันธุ์ และกลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ ในสังคม
เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง

1. ใช้สตู รการค�ำนวณหาสัดส่วนทีน่ งั่ แบบบัญชีรายชือ่ ทีย่ ดึ หลักการของความได้สดั ส่วน
กับเสียงของประชาชน อันจะท�ำให้การเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้
2. เปิดให้มีผู้สมัครอิสระในการเลือกตั้งได้
3. แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปตามแนวทางกฎหมายที่ก�ำหนดเงื่อนไขพื้นฐานอย่าง
เช่น จ�ำนวนประชากรต่อเขต และเขตพืน้ ทีใ่ นทางปกครอง เป็นต้น การแบ่งเขตเลือก
ตั้งใหม่ทุกครั้งควรต้องท�ำอย่างโปร่งใสให้มากที่สุด
4. ป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนกฎระเบียบใดๆ หลังการเลือกตั้ง ควรมีการก�ำหนดและ
เปิดเผยแนวทางปฏิบัติทั้งหมดรวมถึงสูตรการค�ำนวณสัดส่วนต่อสาธารณะก่อนการ
เลือกตั้งเป็นเวลาที่เพียงพอเหมาะสม
5. ออกกฎระเบียบเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยในการหาเสียงทีม่ คี วามชัดเจนเพือ่ ควบคุมและตรวจ
สอบรายรับและรายจ่ายของพรรคการเมืองและผู้สมัคร ก�ำหนดและบังคับใช้กฎ
ระเบียบที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการใช้ทรัพยากรของรัฐโดยมิชอบโดยพรรคการเมือง
หรือผู้สมัครคนใด
เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1. ก�ำหนดช่วงเวลาส�ำหรับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าให้นานขึ้นเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง การเพิ่มช่วงเวลาส�ำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นสองวันตามเดิมจะช่วยลด
ปัญหาการต่อแถวยาวและโอกาสในการเกิดการสละสิทธิได้
2. ออกแบบช่องทางการลงทะเบียนทางออนไลน์ใหม่เพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ ผูม้ สี ทิ ธิจะไม่ขา้ ม
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ขั้นตอนจ�ำเป็นใดๆ ไปในการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และให้ประชาชนสามารถ
ตรวจดูสถานะการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของตนได้ตลอดเวลาตลอดทั้งปี
3. ดูแลให้มีการจัดส่งเอกสารแสดงข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จ�ำเป็นทั้งหมดไปตามครัว
เรือนแต่เนิน่ ๆ เพือ่ ให้ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั ทราบสถานะการลงทะเบียนของตนและตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล
4. ดูแลการจัดการข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง และมีการจัดจ�ำแนก
ข้อมูลตามเพศสภาพ อายุ หรือความพิการของผู้มีสิทธิ เป็นต้น เผยแพร่ข้อมูลสถิติ
ตามจริงเกี่ยวกับผู้มีสิทธิในประเทศ นอกประเทศ และที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
ก่อนการเลือกตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
5. เพิ่มความยืดหยุ่นมากขึ้นในเรื่องการเปลี่ยนที่อยู่ของผู้มีสิทธิ ซึ่งจะท�ำให้ผู้มีสิทธิมี
เสรีภาพที่จะเลือกได้ว่าต้องการลงคะแนนในพื้นที่ใด
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

1. บังคับใช้กฎระเบียบในการหาเสียงเลือกตัง้ อย่างเสมอหน้ากันเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดสนาม
แข่งขันที่เท่าเทียมส�ำหรับทุกพรรค
2. พิจารณาก�ำหนดให้มหี ลักจรรยาบรรณทีท่ กุ พรรคการเมืองและผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ทุก
คนต้องปฏิบัติตาม เพื่อสร้างบรรยากาศการเลือกตั้งที่มีความสมานฉันท์
3. ก�ำหนดให้พรรคการเมืองมีหมายเลขประจ�ำพรรคหมายเลขเดียวส�ำหรับใช้ในการ
เลือกตั้งทั่วประเทศ
4. ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครโดยให้มีการถกเถียงและการสัมภาษณ์เรื่อง
ข้อเสนอนโยบายอย่างกว้างขวาง กกต.ควรร่วมงานกับภาคประชาสังคมและสื่อเพื่อ
ส่งเสริมบรรยากาศการหาเสียงที่มีความสมานฉันท์
เกี่ยวกับการจัดการการเลือกตั้ง

1. เปิดเผยผลการลงคะแนนในระดับหน่วยเลือกตั้งเพื่อแสดงความโปร่งใสและความ
สุจริตของกระบวนการเลือกตั้ง
2. เผยแพร่ก�ำหนดเวลาเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนวันเลือกตั้งเพื่อให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อม
3. ดูแลให้แน่ใจว่าเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดที่กกต.ใช้ท�ำระบบอัตโนมัติ
ต่างๆ ในกระบวนการเลือกตั้งได้ผ่านการตรวจสอบซอร์สโค้ดแล้วเพื่อให้แน่ใจว่า
โปรแกรมที่ใช้ปราศจากจุดรวนในระบบ มีเสถียรภาพและปลอดภัย
87

รายงานภารกิจการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทย พ.ศ. 2562

4. ดูแลให้กลไกการแก้ไขปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีความโปร่งใส เป็นกลาง
และใช้เวลาตามสมควร
5. เผยแพร่รายงานกระบวนพิจารณาข้อร้องเรียนการเลือกตั้งและ/หรือจัดให้มีกลไก
ติดตามกรณีร้องเรียน และใช้แนวทางที่ยึดหลักความโปร่งใสกับข้อมูลการเลือกตั้ง
รวมถึงข้อมูลการเลือกตั้งพื้นฐานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหลายช่องทาง
6. ก�ำหนดกฎเกณฑ์ทชี่ ดั เจนมากขึน้ ในการพิจารณาบัตรเสีย หรือพิจารณาเปลีย่ นวิธกี าร
ท�ำเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง เพื่อลดการท�ำบัตรเสียลงให้เหลือน้อยที่สุด
7. ก�ำหนดกฎระเบียบทีช่ ดั เจนส�ำหรับผูส้ งั เกตการณ์การเลือกตัง้ และดูแลให้มกี ารรับรอง
อย่างสมควรแก่เวลา
8. จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามขั้น
ตอนการเลือกตั้งแบบเดียวกัน
9. ปรับปรุงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการ ผู้มาใช้สิทธิในพื้นที่ชนบท และผู้สูงอายุ
เพื่อให้มีการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งอย่างเต็มที่
เกี่ยวกับภาคประชาสังคม สื่อ
และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

1. ด�ำเนินการให้ขอ้ มูลความรูแ้ ก่ผมู้ สี ทิ ธิอย่างกว้างขวาง เพือ่ ให้ประชาชนมีความเข้าใจ
ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและสิ่งที่ท�ำให้การเลือกตั้งมีคุณค่าและความ
หมาย กกต.ควรประสานงานกับสื่อเพื่อเป้าประสงค์นี้ จัดสรรเวลาให้กับการแนะน�ำ
แนวทางปฏิบัติที่ส�ำคัญและการประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
2. ส่งเสริมให้ผหู้ ญิงจากทุกระดับของสังคมมีสว่ นร่วมในการเมืองด้วยโครงการริเริม่ ต่างๆ
ของภาครัฐตลอดจนการร่วมงานกับภาคประชาสังคม
3. ดูแลให้ฝ่ายความมั่นคงวางตัวเป็นกลาง ไม่ควรยอมให้เกิดการคุกคามรังควานใดๆ
โดยฝ่ายความมั่นคงในทุกรูปแบบโดยเฉพาะในช่วงการรณรงค์หาเสียง
4. ส่งเสริมความร่วมมือภายในภาคประชาสังคมเพื่อให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง การจัด
ประชุมเป็นประจ�ำก่อนการเลือกตั้งจะสามารถช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ได้ ภาค
ประชาสังคมก็ควรสร้างศักยภาพของตัวเองในเรื่องวิธีการจับตาการเลือกตั้งวิธีอื่นๆ
และในเรื่องประเด็นส�ำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น
5. เพิ่มศักยภาพของสื่อในการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งและความรู้ของสื่อเกี่ยว
กับบรรทัดฐานระหว่างประเทศเรื่องประชาธิปไตย
6. บ่มเพาะจิตส�ำนึกและความสนใจในหมู่เยาวชนเกี่ยวกับประเด็นการเลือกตั้งและ
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ประชาธิปไตยด้วยความช่วยเหลือจากแวดวงวิชาการ การจัดประชุมสัมมนาและการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยร่วมมือกับภาคประชาสังคมสามารถช่วยเสริมสร้าง
จิตส�ำนึกอย่างยั่งยืนได้
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ภาพถ่าย

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าดูข้อมูลที่เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 มีนาคม

ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลติดตามการเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตดินแดง กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 มีนาคม
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ผู้ใช้สิทธิเข้าแถวยาวเหยียดในการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จ.นนทบุรีในวันที่ 17 มีนาคม

ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลสัมภาษณ์ผู้มาใช้สิทธิที่จ.พิษณุโลกในวันที่ 17 มีนาคม
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พนักงานไปรษณีย์นับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตดินแดง กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 มีนาคม

พนักงานไปรษณีย์ปิดถุงใส่บัตรเลือกตั้งที่จ.อุดรธานีในวันที่ 17 มีนาคม
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เจ้าหน้าที่เลือกตั้งที่จ.สุโขทัยเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนคนออกมาใช้สิทธิในวันที่ 19 มีนาคม

ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลสัมภาษณ์ผู้ใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 20 มีนาคมที่จ.นครสวรรค์
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ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่เลือกตั้งที่จ.กาญจนบุรีในวันที่ 21 มีนาคม

ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลสังเกตการณ์เวทีหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐที่จ.สงขลาในวันที่ 22 มีนาคม
94
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ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลสัมภาษณ์นายทหารที่จ.ปัตตานีในวันที่ 23 มีนาคม

อุปกรณ์ส�ำหรับการเลือกตั้งก่อนแจกจ่ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่จ.พิษณุโลกในวันที่ 23 มีนาคม
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อุปกรณ์การเลือกตั้งถูกขนย้ายไปหน่วยเลือกตั้งที่จ.นครราชสีมาในวันที่ 23 มีนาคม

เจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยช่วยเหลือผู้พิการนั่งรถเข็นในการลงคะแนนที่จ.เพชรบุรีในวันที่ 24 มีนาคม
96
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ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เลือกตั้งที่จ.พิษณุโลกในวันที่ 24 มีนาคม

คณะกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 มีนาคม
97

รายงานภารกิจการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทย พ.ศ. 2562

เจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยนับคะแนนที่จ.พิษณุโลกในวันที่ 24 มีนาคม

เจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยนับคะแนนที่จ.นครสวรรค์ในวันที่ 24 มีนาคม
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ผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรลติดตามการนับคะแนนที่เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 มีนาคม

หัวหน้าคณะผู้สังเกตการณ์ของแอนเฟรล นายโรฮานา เฮ็ตติอารัคคี น�ำเสนอข้อค้นพบเบื้องต้น
จากภารกิจสังเกตการณ์ให้กับสื่อที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 มีนาคม
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ภาคผนวก
1. หนังสือรับรอง
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2. แผนที่แสดงการลงพื้นที่สังเกตการณ์ของแอนเฟรล
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3. แถลงการณ์ของแอนเฟรลเกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้า
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